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ملخص تنفيذي

عىل النحو املعتاد يف املشهد الليبي، طيلة 12 عامًا، مل تنكرس قاعدة التكرار ىف عملية االنتقال السيايس الليبي، حيث 
تفشل مرحلة انتقالية، بينام جيري إعداد مرحلة انتقالية تالية، عىل وقع فصول متتابعة من معارك السياسة واحلرب، 
لدرجة أنه أصبح من الصعوبة بمكان إهناء هذا النمط. لكن اجلديد يف هذا املعتاد، هو متغري مقاربة التحالفات بني 
التوافق عىل مالمح خريطة  النواب واألعىل للدولة للمرة األوىل نحو  مراكز القوة والسلطة، يف ظل تقارب جملسى 
الطريق االنتقالية، باإلضافة إىل حماوالت تذويب العامل اجلهوي احلاكم للرصاع السيايس بني رشق البالد وغرهبا، 
مع تكليف رئيس حكومة من غرب البالد بدعم من مراكز القوى ىف الرشق والربملان وضمن خريطة طريق توافقية 

بشكل نسبي.

غيوم  وأن  أجواء سلمية،  اجلديدة ستجري يف  السيايس  االنتقال  كانت عملية  إذا  ما  الواضح  من غري  يزال  لكن ال 
التوتر األمني يف غرب البالد ستتبدد، وبالتايل يتم العبور ما بني مرحلتني انتقاليتني بشكل سلمي، أم أن هناك فصاًل 
واالنقسام،  الرصاع  مربع  إىل  البالد  يعيد  ما  اجلديدة،  احلكومة  لتمكني  البالد  غرب  يف  سيندلع  املسلح  الرصاع  من 
وهيدر فرصة جديدة تضاف إىل الكثري من الفرص الضائعة. وىف ضوء اخلربة الليبية، ال يمكن اجلدل بشأن تشخيص 
أسباب ودوافع التكرار يف عملية االنتقال السيايس، ويعتقد أنه دون بناء عملية انتقال سيايس مستقرة، ستظل العملية 

السياسية هشة، وبالتبعية يصعب الوصول إىل حالة االستقرار السيايس املستدام.

إن اختزال فروض عملية االنتقال السيايس ىف إجراءات تشكيل حكومات مؤقتة، واالستحقاق االنتخايب، يعيد ليبيا يف 
كل مرة إىل املربع األول، بينام يتم ترحيل املعضالت الرئيسية، التي تبقي من دون معاجلة، كإهناء التدخالت اخلارجية 
بكافة مظاهرها السيام التواجد العسكري األجنبي، واملقاتلني األجانب، واملليشيات املحلية، وتوحيد املؤسسة العسكرية، 
وإجراء عملية مصاحلة اجتامعية شاملة، وكرس نمط تدوير النخبة السياسية من مرحلة إىل أخرى، وإهناء مظاهر الفساد، 
واجلريمة املنظمة. وتعكس كافة هذه األبعاد منظورًا مهاًم لعملية االنتقال السيايس ىف أي مرحلة، حيث حيتاج الليبيون 
إىل اإلجابة عن سؤال حموري: هل الغاية هي عملية إعادة بناء السلطة أم عملية بناء الدولة الوطنية؟، ففى كل مرة يثبت 

الليبيون أن املسألة ال تزال رصاعًا عىل السلطة.
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وُيعول رشكاء خريطة الطريق ىف املرحلة االنتقالية اجلديدة )الربملان وجملس الدولة(، والتي بدأت عمليًا ىف 10 فرباير 
2022 مع إعالن تكليف فتحي باشاغا برئاسة احلكومة اجلديدة، وصدور التعديل الدستوري الثاين عرش، عىل أن 
املقاربات اجلديدة للمرحلة االنتقالية، والتي تتمثل ىف رسم خريطة طريق انتقالية ىف إطار »حوار ليبي - ليبي« وتعزيز 
السياسية، قد يشكل فرصة لعملية  البالد، وإهناء مظاهر اجلهوية  التدخل اخلارجي ىف شئون  الليبية برفض  السيادة 

انتقال سيايس مستقرة، تقود إىل حالة االستقرار املنشود.

لكن أيضًا عىل اجلانب العميل، من األمهية بمكان اإلشارة إىل أن املشهد التايل قد يشكل فرصة نوعية ىف عملية تفكيك 
املعسكرات التقليدية، التي نشأت ما بني الرشق والغرب، بل يمكن الرتكيز عىل احتامالت قوية لقيام فتحي باشاغا 
بتفكيك معسكر الغرب الليبي، القائم عىل حتالفات النخب السياسية واملليشيات، باإلضافة إىل ظهور فرصة واعدة 
ىف التعامل مع ملفات القواعد العسكرية األجنبية واملقاتلني األجانب، العتبارات تتعلق بدور باشاغا إبان حكومة 
الوفاق ىف تشكيل جانب من هذه الظواهر، وهو ما يشكل معطى إضافيًا للتعامل مع أكثر املهددات تأثريًا عىل العملية 
أخرى  قيودًا  هناك  فإن  اآلخر،  اجلانب  لكن عىل  املؤسسات.  توحيد  لعملية  مضافة  قوة  ذلك  وسيشكل  السياسية، 
املحليني،  الفاعلني  بني  ما  الصفقات  من  لسلسلة  حتوهلا  من  واملخاوف  اجلديدة،  االنتقالية  املرحلة  بضامنات  تتعلق 

باإلضافة إىل أن كل عملية انتقالية تفرز أنامطًا جديدة من املصالح.

وبام أن هذه العملية سيكون هلا سامهتا اخلاصة، فستظل تلك املخاوف قائمة، واألهم من بني التحديات، هو أال حيدث 
تراجع ىف امللف األمني، بالعودة إىل الرصاع واالحرتاب املسلح، حتى وإن كان العديد من املراقبني يرون أن التوتر 
الراهن قد يشكل عامل إخفاق مبكرًا ربام يعمل عىل وأد أي فرصة تلوح ىف األفق. كذلك هناك عامل هام من بني 
تلك التحديات، وهو كيف يمكن استعادة ثقة نحو 2.5 مليون ليبي كانت لدهيم الرغبة يف جتديد مرشوعية مؤسسات 

السلطة، وهو ما يشكل أكرب إمجاع ليبي ىف تاريخ االستحقاقات املحدودة التي عرفتها البالد.

وتناقش هذه الورقة مدى إمكانية توافر عوامل االستقرار ىف عملية االنتقال السيايس اجلديدة، ىف ضوء ديناميكيات 
احلالة الليبية، وملفات العملية السياسية، ومواقف األطراف املختلفة من عملية االنتقال، وأدوار الالعبني املؤثرين 

من اخلارج.



فرص وقيود: إمكانية بناء عملية انتقال سياسي مستقرة فى ليبيا 

4

https://acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكتروني

مقدمة

أطلق الربملان الليبي مرحلة انتقالية جديدة، حتت عنوان 
»حوار ليبي – ليبي«، ورفض التدخل اخلارجي ىف الشأن 
التي ال  البالد،  استعادة سيادة  لتعزيز  الداخيل،  السيايس 
وبالتوافق  املتحدة،  األمم  من  السابع  الفصل  حتت  تزال 
مع املجلس األعىل للدولة، كنوع من السالمة اإلجرائية، 
باشاغا،  فتحي  برئاسة  جديدة  انتقالية  حكومة  لتشكيل 
اجلاري  فرباير   10 ىف  املهمة  هبذه  تكليفه  جرى  الذي 
باملسار  خاصة  لصيغة  التوصل  مع  بالتزامن   ،)2022(
وغري  جديدًا  منظورًا  تشكل  مقاربات  وهي  الدستوري، 
معتاد ىف املشهد الليبي، فللمرة األوىل هناك حماولة لتشكيل 
إمجاع وطني عىل جدول أعامل خريطة طريق انتقالية، تتم 
عملية  كرست  كام  الليبية،  السياسية  الغرف  ىف  صياغتها 
تشكيل احلكومة التي اعتمدها الربملان التقاليد املتعارف 
عليها ىف السياسة الليبية، التي كانت تستند ىف الغالب عىل 

العامل اجلهوي، ما بني رشق البالد وغرهبا.

نقطة توازن

االنتقال  عملية  ىف  متوازنة  معادلة  هناك  أصبحت 
للعملية  الرئيسية  االستحقاقات  بني  ما  جتمع  السيايس، 
التصويت  يتم  بناء قاعدة دستورية  السياسية، من حيث 
من  أكثر  ىف  ختتار  أن  عليها  عام،  استفتاء  ىف  عليها 
قدمتها  التي  الدستورية  الوثيقة  تعديل  بني  ما  فرصة، 
التي  التعديالت  وهى  للدستور،  التأسيسية  اهليئة 
أقاليم  من  ستتشكل  التي  الـ)24(  جلنة  عليها  ستعكف 
– فزان(، أو وضع قاعدة  الثالثة )طرابلس- برقة  البالد 
دستورية مؤقتة )إعالن دستوري( يف حال نفاذ االستفتاء 
مرتني عىل الدستور، وعليه ستكون هناك ىف هناية املطاف 
إىل  باإلضافة  إليها،  االحتكام  يمكن  دستورية  قاعدة 
النواب  جمليس  توافق  ىف  املتمثل  اهلام  اإلجرائي  العامل 

والدولة خطوة بخطوة عىل هذا األمر.

ومل يكن هذا السياق متاحًا ىف املرحلة االنتقالية السابقة، 
بالنظر إىل اخلصومة التي كانت مستحكمة بني املجلسني 

معركة  آخرها  سابقة،  عديدة  معارك  إرث  إطار  ىف 
وهو  آخر،  لوجيستي  عامل  إىل  باإلضافة  طرابلس، 
إطار  ىف  العملية  هذه  إلجراء  استحالة  هناك  كانت  أنه 
مؤقتًا  كان  الذي  االنتقالية  للمرحلة  الزمني  السقف 
بحدود 24 ديسمرب 2021، بينام بدأت العملية السياسية 
املهلة  كانت  وبالتايل  نفسه،  العام  من  مارس  ىف  عمليًا 
املفوضية  كانت  بينام  أشهر،   9 من  أقل  املتاحة  الزمنية 
العليا لالنتخابات ترى أن إمتامها بشكل صحيح يتطلب 
العامني،  نحو  إىل  العام  ونصف  عام  بني  ما  األقل  عىل 

ناهيك عن أولوية االستعدادات للعملية االنتخابية.
من  قدرًا  حيقق  والذي  املعادلة،  هذه  ىف  اآلخر  الطرف 
تقل  ال  والتي  األمنية،  االستحقاقات  عامل  هو  التوازن 
أسبق  كانت  إهنا  بل  السياسية،  االستحقاقات  عن  أمهية 
ىف التوافق الليبي، مع التوصل التفاق وقف إطالق النار 
)أكتوبر 2020( الذي مّهد لتلك العملية، وتضمنت هذه 
االستحقاقات إهناء مظاهر التدخل األجنبي، من تواجد 
عسكري أجنبي ىف نحو 10 قواعد عسكرية ىف البالد، إىل 
جانب وقف عمليات التدريب والتسليح، وإجالء املرتزقة 
واملقاتلني األجانب. وعىل الرغم من حفاظ الطرفني عىل 
وقف إطالق النار، إال أن باقي االستحقاقات األخرى مل 
تدخل حيز التنفيذ عمليًا، لكن ىف واقع األمر شكلت جلنة 
العسكريني  الطرفني  بني  ما  للتقارب  فاعلة  آلية   )5+5(
الغرب(،  األركان ىف  رئاسة   – الرشق  العامة ىف  )القيادة 
احلرب  بعد  ما  احلياة  تطبيع  مظاهر  ىف  بعد  فيام  انعكس 
بني رشق البالد وغرهبا، باإلضافة إىل إذابة اجلليد ما بني 
الفريقني العسكريني والتطرق جديًا إىل إمكانية العمل عىل 
الليبية، ىف ضوء حوار داخيل  العسكرية  املؤسسة  توحيد 
مشرتك دون تدخالت خارجية، وقد هتيىء هذه العوامل 
ىف املستقبل إلنضاج خطوة توحيد املؤسسة العسكرية إذا 
سياسية  إرادة  وتشكلت  املحتمل،  الرصاع  تفادي  تم  ما 

حقيقية إلنجاز هذه العملية.
رهن  املعادلة  هذه  نتائج  ستظل  الواقعية،  الناحية  من 
مسار املرحلة االنتقالية اجلديدة، وينظر إىل فتحي باشاغا 
عىل أنه الرجل القوي ىف الغرب الليبي، الذي متكن من 
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تستكمل،  مل  إدماج  خلطة  املليشيات  من  عدد  إخضاع 
حيث قطعت العملية السياسية العام املايض الطريق عىل 
هذا املسار بعد فشل قائمة باشاغا يف ملتقى جنيف وفوز 
قائمة الدبيبة، وبالتبعية سيدخل باشاغا ىف اختبار جديد 
ىف هذه العملية، قد يكون األصعب منها اختباره ىف إهناء 
كان  أنه  اعتبار  عىل  الرتكي،  اجلانب  مع  األمني  االتفاق 
املمثل حلكومة الوفاق ىف هذا االتفاق )نوفمرب 2019(، 
األرجح،  عىل  املقبل  يونيو  غضون  ىف  سينتهي  والذي 

وبالتايل يتعني أال يكون قاباًل للتجديد.
القواعد  بقية  ىف  تتمثل  أخرى  معضلة  هناك  لكن 
األجنبية، التي تتواجد فيها قوات روسية إىل جانب عدد 
من القوات األوروبية، ومن غري الواضح ما هي طبيعة 
االتفاقيات املربمة معها، إن كان هناك بالفعل اتفاقيات، 
سواء  الدول،  خمتلف  من  األجانب  املقاتلني  جانب  إىل 
العنارص السورية أو جمموعة »فاجنر« الروسية، باإلضافة 
اىل كم كبري من العنارص اإلفريقية، وهناك اتفاق مبدئي 
ولقاء   )2021  -  2020(  2-1 برلني  لقاءات  إطار  ىف 
باريس )نوفمرب 2021( عىل انسحاب متزامن ومتناسب 
تعاطي  إىل  باإلضافة  والغرب،  الرشق  ىف  للعنارص 
ملف  وهو  األفارقة،  املرتزقة  ملف  مع  اجلوار  دول  آلية 
امللف من اجلانبني  شهد عملية حتريك غري مسبوقة هلذا 
املرصي واجلزائري، بالتعاون مع تشاد ومايل، فضاًل عن 
دور اللجنة العسكرية املشرتكة الليبية )5+5(، عىل نحو 
أسفر عن التوصل لرؤية حول إمكانية التعاطي مع هذا 

امللف، وبالتايل هو ليس ملفًا حكوميًا بالدرجة األوىل.
بني  ما  املرحلية،  التقارب  معادالت  قوة  فائض  لكن 
باشاغا  فتحي  اىل  باإلضافة  والدولة،  النواب  جمليس 
حيث  من  مهاًم،  عاماًل  سيشكل  حفرت،  خليفة  واملشري 
إعادة اليشء إىل أصله، حيث أن أية مساعدات عسكرية 
أو تعاون عسكري خارجي يتطلب موافقة الربملان، الذي 
استعاد رئيسه املستشار عقيلة صالح صفة القائد األعىل 
التقارب  هذا  ونضوج  تنامي  إن  بل  املسلحة،  للقوات 
الرباعي يقوض بدوره الدوافع التي جلبت هذه املظاهر 

ىف ظل الرصاع اجلهوي ىف السابق.

لكن أيضًا من األمهية بمكان اإلشارة إىل موقع املليشيات 
أحد  باعتبارها  البالد،  غرب  ىف  املسلحة  والفصائل 
إىل  اإلشارة  سبقت  فقد  التطورات،  هذه  ىف  الفاعلني 
مساعي  إطار  ىف  حاليًا،  الليبي  الغرب  معسكر  تفكك 
للبقاء  الدبيبة  املنتهية واليته عبد احلميد  رئيس احلكومة 
أدوات  كإحدى  باملليشيات  واالستعانة  السلطة،  ىف 
ما  تقسيمها  يمكن  والتي  الصيغة،  هلذه  الرئيسية  الدعم 
أرباح  جنى  إىل  تسعى  مسلحة  فصائل  أو  مليشيات  بني 
الرصاع املسلح بمنطق أمراء احلرب، وليس دعاًم لطرف 
العالقة  جتسري  أن  ترى  ومليشيات  شخصية،  حلسابات 
ما بني الرشق والغرب سيهدد مصاحلها، السيام ىف ظل 
حضور املشري حفرت ىف املشهد واملعروف بعدائه الشديد 

للمليشيات والتي تبادله بالتبعية العداء املستحكم.
منها  السياق،  هذا  ىف  مهمة  مؤرشات  عدة  هناك  لكن 
منها  مستوى،  من  أكثر  عىل  تفكك  حالة  حدوث  أن 
ومسقط  وعسكريًا،  سياسيًا  »فرباير«  معسكر  تفكك 
مسقط  أيضًا  وهي  األول-  املقام  ىف  مرصاته  رأسه 
والزنتان  الزاوية  ثم  وباشاغا-  الدبيبة  من  كل  رأس 
ما  نفسها  عىل  منقسمة  أيضًا  أصبحت  جبهات  وهي 
هناك  االنتامءات،  عن  النظر  وبغض  الطرفني.  بني 
ىف  تدخل  مل  التي  املليشيات  مع  لباشاغا  مؤجلة  معركة 
والتي  األمنية،  املؤسسات  ىف  االندماج  عملية  سياق 
الدبيبة  خلف  بوقوفها  املشهد  ىف  حاليًا  برأسها  تطل 
أن  تدرك  آخر  جانب  من  لكن  األموال،  ىف  طمعًا  ربام 
مسار تقويض نفوذها أصبح حتميًا ال حمالة عىل اعتبار 
أنه سيشكل اختبارًا لقوة باشاغا- كام سلفت اإلشارة- 
من زاوية التمكني حلكومته ىف طرابلس، واألمر اآلخر 
القوة واحتكار السلطة هلا خالل املرحلة  فرض مظاهر 
االنتقالية. وبطبيعة احلال، سيتعني عىل باشاغا فيام بعد، 
حال نجح ىف هذا االختبار، إثبات أنه كان يتعاطى معه 
مركز  تشكيل  إلعادة  وليس  والوطني،  العام  للصالح 

قوة مرة أخرى.
وىف احلاصل األخري ىف هذه اجلزئية، يمكن افرتاض أنه 
عىل الرغم من احتامالت التوتر القائمة حاليًا ىف الغرب 
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الليبي، لكن من املتصور أن املعركة املقبلة مع املليشيات 
عامل  وليس  صحيًا  عاماًل  تشكل  قد  اندالعها  حال  ىف 
مل  وإن  رسيعًا،  حسمها  تم  إن  االنتقالية،  للمرحلة  تعثر 
ليبيا،  املليشيات إىل رئاسة أركان غرب  خترج عن نطاق 
الرشق،  إىل  ومتتد  الغرب  ىف  حدودها  تتجاوز  مل  وإن 

لسبب أو آخر.
عىل اجلانب اآلخر، هناك حتدي إرصار الدبيبة عىل البقاء 
أحد  سيظل  وبالتايل  السلطة،  تسليم  وعدم  املشهد،  ىف 
الفاعلني، عىل نحو قد يفرض سيناريوهات غري متوقعة 
بأشكال  قاعدة دعم  لديه  املقبل، السيام وأن  املسار  عىل 
سلفت  -كام  ومليشياوي  مجاهريي،  تأييد  من  خمتلفة، 
اإلشارة- لكن يعكس خطابه حالة من التناقض ىف واقع 
األمر، فقد أشار ىف راقلدين ىف مؤمتر مجاهريي )12 فرباير 
2022( إىل أنه بصدد اإلعالن عن خريطة طريق موازية 
ىف ذكرى ثورة )17 فرباير(، سيحيلها إىل جملس النواب، 
ويدفع  »مزورًا  النواب  جملس  يعترب  ذاته  الوقت  ىف  بينام 
البالد إىل االحرتاب وتستأثر به قوة حمدودة من النواب« 
-عىل حد قوله- بينام هو عمليًا ال يمتلك هذه األدوات 
يناقض  للمليشيات  دفعه  أن  اآلخر،  األمر  السياسية. 
لتقويض  التي جاءت  الوطنية(  الوحدة  هدف )حكومة 
مرة  العودة  عىل  ذاته  الوقت  ىف  يعمل  بينام  االنقسام، 
أخرى إىل االنقسام، وبغض النظر عن أن معادلة موازين 
القوى ال متيل لصاحله بشكل عام، لكنه قادر عىل التأثري 
ىف املشهد وتوتريه، وعرقلة املسار السيايس املقبل، ويتدثر 
بغطاء األمم املتحدة التي ال تدعمه بشكل شخيص، بقدر 
ما تدعم استمرار املسار احلايل حتى يونيو املقبل ىف إطار 
يمثلها  التي  السيايس  االنتقال  لعملية  الزمنية  الصالحية 
إرباك  سيحاول  وبالتايل  معقدة،  معادلة  وهى  الدبيبة، 

املشهد قدر املستطاع.
ربام تكون توجهات فتحي باشاغا هى احتواء األزمة مع 
الدبيبة وفق خطابه الذى أدىل به ىف مطار معيتيقة عقب 
تكليفه برئاسة احلكومة )10 فرباير 2022(، لكن ذلك 
العامل  منها  جتنبها،  يصعب  قد  عوامل  عىل  سيتوقف 
املعروف  غري  من  يزال  ال  املثال،  سبيل  فعىل  اخلارجي. 

ما هى طبيعة التعاقدات االقتصادية واألمنية التي أبرمها 
ملصاحلها،  أولوية  دعمه  ىف  ترى  قد  خارجية  قوى  مع 
السياسيني  ورشكائه  باشاغا  رهانات  يعوق  قد  ما  وهو 
البالد،  ىف  األجنبي  بالوجود  اخلاص  األمني،  امللف  ىف 
عىل نحو يتطلب استمرار فتح قنوات اتصال من القوى 
وعدم  األزمة،  احتواء  عىل  احلريصة  واخلارجية  املحلية 
التعامل معها بسياسة مرحلة الوفاق، وقد يكون تسليمه 
السلطة فرصة للعودة مرة أخرى عن طريق االنتخابات 

ىف املستقبل، عرب الصندوق وليس من خالل السالح.

اختبار الثقة

كيف  إذ  املستويات،  متعدد  اختبارًا  الثقة  اختبار  يمثل 
بشكل  السياسية  العملية  ىف  الليبيني  ثقة  استعادة  يمكن 
تقوم  التي  السياسية  والنخب  الكيانات  وىف  عام، 
توافرت  وإن  حتى  جديدة،  طريق  خريطة  رسم  عىل 
السياسية  التطورات  إطار  ىف  الشكلية،  االجراءات 
الليبيني  إن  القول  يمكن  األمر،  واقع  ففى  الراهنة؟. 
فشلت  حيث  يصوتوا،  مل  لكنهم  االنتخابات  إىل  ذهبوا 
مرتقبًا  كان  الذي  االنتخايب  االستحقاق  إجراء  عملية 
ىف 24 ديسمرب 2021. وكشفت العديد من التقديرات 
االنتخابات  ىف  الليبيني  رغبة  أن  الرأى  واستطالعات 
السيايس  االنتقال  لعملية  دعم  أو  صحة  عالمة  تكن  مل 
حماولة  كانت  العكس  عىل  بل   2021 العام  خالل 
للتخلص منها، وأيضًا رغبة ىف جتديد مرشوعية األجسام 
للبالد  موحدة  سلطة  وانتخاب  عام،  بشكل  السياسية 

للمرة األوىل ىف تارخيها.
ما  الثقة  عامل  اختبار  املبكر  من  اليزال  النحو،  هذا  عىل 
بني جملسى الدولة والربملان، فال تزال هناك شكوك حول 
إمكانية حتول العالقة بني الطرفني لصفقات تبادلية، لكن 
ىف واقع ال يزال من املبكر احلكم عىل هذه العالقة، كوهنا مل 
تنضج بعد بشكل يمكن تقييمه، وال تزال اخلطوات األوىل 
تطغى عليها بعض مظاهر االرتباك، فرغم التوافق بينهام 
عىل خطوة تشكيل احلكومة، إال أن األعىل للدولة أعلن 
)12 فرباير 2022( أن هناك شكاوى ىف إجراءات عملية 
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اختيار الربملان لرئيس احلكومة، وهو ما ينطوي عىل رسالة 
تتعلق بأن جملس الدولة يرص عىل االنخراط بشكل فاعل 
وربام  االنتقالية،  العملية  مسار  ىف  بخطوة  خطوة  ومؤثر 
سيكون املسار الدستوري وملف املناصب السيادة فيام بعد 

هو املحك احلقيقي هلذا االختبار.
التي  اخلطوات  أن  الربملان  أعلن  اآلخر،  اجلانب  عىل 
وطني  حوار  إطار  ىف  متت  الطريق  خريطة  بشأن  اختذها 
»ليبي - ليبي«، لكن عىل األرجح ال يمكن وصف ذلك 
عىل هذا النحو، فربام يشكل »حاًل ليبيًا - ليبيًا« أو حماولة 
ىف  أوسع  فرصة  إىل  حيتاج  حوارًا  منه  أكثر  حل  لطرح 
املجال العام، لكن األهم ىف هذا السياق، هو التشديد عىل 
فكرة عدم التدخل اخلارجي، وهى نقطة مهمة، لكن من 
حيث املامرسة الفعلية، طالب الربملان بإبعاد البعثة األممية 
عن املشهد، وبالفعل تراجعت املستشارة األممية ستيفاين 
وليامز عدة خطوات إىل الوراء من التأكيد عىل أن عملية 
اعتبارها شأنًا  انتقالية ليست أولوية إىل  تشكيل حكومة 
الزمنية  الفرتة  هناية  بشأن  ترتاجع  مل  لكنها  ليبيًا،  سياديًا 
وهو  املقبل،  يونيو  ىف  املقررة  السيايس  االنتقال  لعملية 
ما يتامهى مع موقف األمني العام لألمم املتحدة انطونيو 

غوترييش.
ومن الناحية العملية، ال يبدو أنه من املمكن تقويض أو 
استبعاد دور األمم املتحدة بحكم بقاء ليبيا حتت الفصل 
السابع، ربام هى الطرف اخلارجي الوحيد الذي ال يمكن 
سُيلقي  آخر  عامل  هو  أيضًا  لكن  املشهد.  من  استبعاده 
– ىف  املتحدة  األمم  تعني  عندما  املشهد،  هذا  بظالله عىل 
 2022 أبريل  ىف   - األمن  جملس  أعضاء  توافق  حال 
مبعوثًا أمميًا جديدًا، مع انتهاء والية البعثة احلالية، حيث 
املتحدة،  األمم  جانب  من  خمتلف  مسار  هناك  سيكون 
حال  ىف  أنه  يعني  سياسية،  لعملية  الربملان  استباق  لكن 
مضطرة  ستكون  املقبلة  البعثة  فإن  املرشوع  هذا  تقدم 
االنتقالية،  الفرتة  متديد  عىل  والعمل  معه،  التعاطي  إىل 
آخر،  أو  لسبب  اجلديدة  املرحلة  تعثر  والعكس ىف حال 
هذا  الدبيبة  سيوظف  وربام  األعىل  اليد  للبعثة  سيكون 

املشهد لصاحله.

االختبار التايل، يتعلق بعملية تشكيل احلكومة املقبلة، والتي 
سيعول عليها بقدٍر كبري ىف عملية استعادة الثقة، وستبدأ هذه 
الوزراء  متثيل  حيث  من  املتوازنة  االختيارات  من  العملية 
واملامرسة.  األداء  والحقًا  واألقاليم،  الفئات  خمتلف  من 
امللفات  بعض  ىف  املثال،  سبيل  عىل  الدبيبة،  نجح  ربام 
االقتصادية، كمنح الشباب، باإلضافة إىل التعاقدات التي 
التمهيد لدعمه ىف  الدول كنوع من  العديد من  أبرمها مع 
توقيف  فإن  اآلخر،  اجلانب  عىل  لكن  االنتخابية،  العملية 
العديد من وزراء حكومته ىف قضايا فساد بأوامر من النائب 
العام طعن ىف عامل الثقة ىف هذه احلكومة، بخالف العالقة 
القيادة  مع  متوترة  العالقة  ظلت  حيث  األطراف،  مع 
العامة ىف الرشق، عىل خلفية موازنة القيادة، باإلضافة إىل 

استحواذه عىل منصب وزير الدفاع.
ربام ستحل هذه األزمة مع حكومة باشاغا، والتي يعتقد 
أهنا ستضم وزيرًا للدفاع حمسوبًا عىل القيادة العامة، للمرة 
األوىل منذ تأسيس اجليش الوطني الليبي، لكن قد تظهر 
املرصف  لرئيس  الدبيبة  استقطاب  منها  أخرى،  عراقيل 
وهو  املوازنة،  بتوفري  واملعني  الكبري،  الصديق  املركزي، 
الكبري  وأن  خاصة  األمر،  واقع  ىف  مصالح  استقطاب 
ىف  والدولة  النواب  جملسى  بني  ما  التوافق  أن  يدرك 
ملف املناصب السيادية سيطيح به، وهي معركة موازية 
حمتملة، قد تعيد املشهد مرة أخرى إىل املعركة عىل حقول 

النفط عىل نحو ما جرى ىف مرحلة الوفاق.
السياسى  االنتقال  عملية  إن  القول  يمكن  األخري،  ىف 
أخرى،  مرة  واعدة  فرصة  تشكل  قد  ليبيا  ىف  اجلديدة 
الوراء،  إىل  الساعة  عقارب  تعود  أن  يمكن  ال  بحيث 
وأصبح هناك اضطرار لعملية انتقالية جديدة، لكن من 
األمهية بمكان حتقيق معادلة البناء السليم والسلمي قدر 
اإلمكان هلذه العملية حتى يتسنى االنتقال بشكل سلمي 
من  يزال  ال  لكن  مستدام،  استقرار  مرحلة  إىل  وسليم 
وإنجاز  املرحلة،  هذه  نجاح  إمكانية  عىل  احلكم  املبكر 
من  االستفادة  يتم  مل  إن  يتحقق  لن  ما  وهو  أهدافها، 
دروس املايض ىف احلالة الليبية والتي أصبحت واضحة 

احلدود واألبعاد.
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ليبيا  ىف  جديدة  سيايس  انتقال  عملية  بناء  مقومات  إن 
بناء  مؤرشات  عىل  قياسًا  احلالية،  املرحلة  ىف  تتوافر  قد 
املراحل السابقة، لكن املؤرشات الفعلية ستظهر مع أداء 
البيئة  وضع  لتحسن  وفقًا  املقبلة،  املرحلة  ىف  األطراف 
هو  األهم  يظل  حيث  واالجتامعية،  واألمنية  السياسية 
إطالق  وقف  كقرار  األساسية،  املكتسبات  عىل  احلفاظ 
الطاولة،  عىل  الليبي  احلوار  بإبقاء  عليها،  والبناء  النار، 

وعدم االنزالق إىل الرصاع املسلح. 

إن أبرز معوقات بناء عملية انتقال سيايس سليمة تتمثل 
ىف وجود معضالت داخلية وخارجية، ومن املتصور أن 
املرحلة  ىف  قدمًا  املىض  لصالح  متيل  الداخلية  العوامل 
بمرور  لكن  السابقة،  اإلشكاليات  وتفادي  االنتقالية، 
الوقت ستكشف االختبارات العديدة عن مدى الوثوق 
يسعى  التي  اخلارجية  العوامل  أما  الفرضية.  هذه  ىف 
السيايس اجلديد إىل تقويضها فستشكل عامل  التحالف 
تأثري وعقبات أكثر مما هو متصور، فال تعني عملية وقف 
التدخل اخلارجي إغالق أبواب ليبيا أمام اخلارج، بقدر 
ما هناك حاجة إلجياد طريقة لتأسيس عالقة متوازنة تفيد 

كافة األطراف.

إن معاجلة إشكالية تدوير النخبة الليبية من مرحلة انتقالية 
إىل أخرى تشكل عاماًل لرتاجع الثقة ىف العملية السياسية، 
السياسية  اخلريطة  ىف  جديدة  معادلة  هناك  وأن  خاصة 
ظهرت ىف املرحلة االنتقالية السابقة، وهى ظهور النظام 
السابق كالعب حموري عىل املرسح السيايس. ورغم ذلك، 
تم استبعاده من مشهد خريطة الطريق اجلديدة، وهو إقصاء 
املصاحلة  فمدخل  املسار.  هذا  ىف  ضعف  نقطة  سيشكل 
الوطنية احلقيقية قد يكون البوابة األفضل الستيعاب تيار 
عريض ال يمكن جتاهله من جهة، ومن جهة أخرى منح 
الثقة لليبيني ىف اختيار ممثلني دون فرض وصاية من حتالف 

سيايس سيتحول بمرور الوقت إىل مجاعة مصالح جديدة 
إن مل تتفادى أخطائها السابقة.

ال يمكن إغفال العامل األمني ىف معادلة استقرار العملية 
السياسية، وهناك نضوج للعالقات بني أطراف األزمة، 
عن  التغايض  يمكن  ال  وبالتايل  وفعالة،  قائمة  وآلية 
الطريق  خريطة  لتفعيل  القناة  هذه  عرب  االستمرار  أمهية 
املتداولة داخل اللجنة املشرتكة، وعدم القفز عليها إذا ما 
أصبح هناك وزارة دفاع ضمن احلكومة، بل عىل العكس 
من األمهية بمكان أن تعزز دور اللجنة أكثر مما كان عليه 

ىف السابق.

لقد أثبتت التجربة الليبية أن عملية متكني أي حكومة ال 
يكون إال بكلفة كبرية، وال يعتقد أن االزدواج احلكومي 
ذلك  لكن  طوياًل،  سيستمر  الدبيبة  إليه  يسعى  الذي 
حكومات  هناك  تكون  لن  إذ  اجلغرافيا،  عىل  سيعتمد 
موازية ما بني الرشق والغرب، لكن ستكون هناك معركة 
بشكل  املعركة  هذه  اندالع  حال  وىف  الرشق،  ىف  متكني 

مسلح، سيخرس أطرافها سياسيًا وعسكريًا ىف األخري.

ملفات  من  العديد  ىف  املتحدة  األمم  دور  أصبح  وقد 
الرصاعات واألزمات اإلقليمية حمل انتقاد كبري لعوامل 
املختلفة،  بمحطاهتا  الليبية  األزمة  مدار  وعىل  عديدة، 
ظل االرتباك سيد املوقف، ما بني استقاالت وحماوالت 
األممية  البعثة  وحتولت  السياسية،  العملية  عىل  للوصاية 
للبعثة  املتبقي  الوقت  فإن  وبالتايل  األزمة،  ىف  طرف  إىل 
إىل  تتحول  وأال  موقفها،  تقييم  إعادة  يتطلب  احلالية 
الوقت ذاته ال  طرف قد يشعل الرصاع من جديد، وىف 
يمكن لألجسام الليبية االستغناء عن الدور األممي، بقدر 
ما حتتاج العالقة إىل عملية بناء الثقة من جديد، وهو ما 

سيقع عىل عاتق البعثة األممية املقبلة.


