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ما يعني أن نقطة البدء تتمثل يف استعادة الثقة يف الطرفني 
والقوى  الوطنية  القوى  من  ممكن  عدد  أكرب  جانب  من 

املنخرطة يف األزمة.  

طبيعة املقاربة املطروحة حللحلة األزمة

التوصل  عن  صالح  عقيلة  النواب  جملس  رئيس  أعلن 
الوثيقة  حول  إمجاع  شبه  إىل  للدولة  األعىل  املجلس  مع 
الدستورية التي تشكل األساس الدستوري لالنتخابات، 
تتضمن املواد التوافقية، بينام ستحال املواد القليلة العالقة 
أو اخلالفية إىل جولة تالية من احلوار، أو إجراء استفتاء 
اجلنسية،  ومزدوجي  العسكريني  ترشح  مادتى  بشأن 
أخرى  إجراءات  هناك  أن  إىل  ذاته  الوقت  يف  مشريًا 
وضامن  واملصاحلة  االنتخايب  السجل  تنقية  منها  مطلوبة 

القبول بنتائج االنتخابات.
 كام أشار إىل أنه سيكون هناك حوار بني األطراف الليبية 
عن  لإلعالن  باتييل  اهلل  عبد  األممي  املبعوث  بحضور 
ترصحيات  يف  املرشي  تناول  فيام  جديدة.  طريق  خريطة 
إعالمية عقب اللقاء تفاصيل خريطة الطريق، مشريًا إىل 
احلاجة لتشكيل حكومة موحدة كضامنة لتحقيق الشفافية 

وهتيئة األجواء بشكل عام لالنتخابات. 
مشكلة  بحل  املتعلق  األول  الشق  أن  املتصور  ومن 
القاعدة الدستورية حمل توافق بني كافة األطراف الليبية 
املرتبط  اآلخر  الشق  يشكل  قد  بينام  اختالفها،  عىل 
تتضمن تشكيل حكومة  انتقالية جديدة  بإطالق مرحلة 
جديدة مسألة خالفية من عدة جوانب إجرائية وسياسية 

وهو ما يمكن تناوله يف السياق التايل: 
موضوعية  من  الرغم  عىل  اإلجرائية:  التحديات   -1
إطالق  عىل  التوافق  بأمهية  الطرفان  قدمه  الذي  الطرح 
جديدة  حكومة  تشكيل  أن  إال  جديدة،  انتقالية  مرحلة 
يعني طول املرحلة االنتقالية املقبلة، خاصة وأن تشكيل 
هذه  تشكيل  عىل  التوافق  يتطلب  ذاته  حد  يف  حكومة 
احلكومة من خالل فريق أوسع من املجلسني. قد يتطلب 
ذلك إعادة إحياء ملتقى احلوار السيايس، والقيام بعملية 
ما جرى يف جنيف يف مرحلة  اختيار احلكومة عىل نحو 
 -  2020 )أكتوبر  النار  إطالق  وقف  اتفاق  بعد  ما 
العملية عدة أشهر.  مارس 2021(. وقد تستغرق هذه 

النواب  جملسى  رئيسى  مجع  الذي  القاهرة  لقاء  إىل  ينظر 
املرشي  وخالد  صالح  عقيلة  الليبيني  للدولة  واألعىل 
انفراجة  باعتباره   )2023 )5يناير  املايض  األسبوع 
السيايس  االنسداد  حالة  يف  اخرتاقًا  تشكل  قد  سياسية 
التي ترتبت عىل فشل إجراء االنتخابات الليبية العام قبل 
املايض )ديسمرب 2021(. فكحد أدنى لنتائج التفامهات 
السياسية  اخلالفات  تسوية  متت  عنها  اإلعالن  تم  التي 
بني املجلسني بعد إزالة عقبة املحكمة الدستورية العليا، 
وفتح آفاق للتوافق بينهام عىل آليات تسوية النقاط العالقة 
واملتمثلة يف  باالنتخابات  اخلاصة  الدستورية  القاعدة  يف 
خالل  من  اجلنسية،  ومزدوجي  العسكريني  ترشيح 
عليها،  لالستفتاء  النقاط  تلك  طرح  أو  املشرتكة  اللجنة 
إضافة لتشكيل حكومة انتقالية موحدة وفق آلية جنيف، 

بالتشاور مع البعثة األممية. 
يف  سياسية  انفراجة  كل  بأن  القول  بمكان  األمهية  ومن 
املشهد الليبي تقتيض البحث بالتبعية عن التحديات التي 
قد تشكل عائقًا أمام حتقيق أهداف هذه االنفراجة، وهي 
املرتاكمة،  الليبية  اخلربة  ضوء  يف  سلفًا  معروفة  حتديات 
عىل سبيل املثال: التحدي الذي متثله األطراف األخرى 
بني  تفاهم  أي  جراء  الذاتية  مصاحلها  ستترضر  التي 
املجلسني، وحتدي صمود أي تفامهات أو توافقات بني 
تلك  عىل  اإلبقاء  ضامن  حتدي  كذلك  الليبية.  األطراف 
التفامهات وتنفيذها. ويف ضوء ذلك، يمكن تناول أبرز 

التحديات التي تواجه هذه اخلطوة عىل النحو التايل: 

حتدي أطراف املبادرة املطروحة

من األمهية بمكان اإلشارة إىل أن أول التحديات يتمثل 
ليس  املجلسني  بني  فالتقارب  ذاهتا.  املبادرة  طريف  يف 
جديدًا، وربام يرى العديد من املراقبني أن التقارب جرى 
الرئايس إىل  فيها املجلس  بادر  التي  اللحظة  حتت ضغط 
مدفوعًا  السيايس  االنسداد  أزمة  حللحلة  مبادرة  تقديم 
هو اآلخر بضغوط خارجية وداخلية، وبالتاىل يرى هذا 
االجتاه أن مبادرة تسوية اخلالف بني املجلسني هي حماولة 
يمكن  الرئايس، ومع ذلك ال  مبادرة  الطريق عىل  لقطع 
إنقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ  جديدة  فرصة  تشكل  أهنا  إغفال 
أن  إثبات  املجلسني  يتعني عىل  أنه  إال  الليبي.  املشهد  يف 
التقارب بينهام ال هيدف إىل جمرد احتكار عملية التسوية، 
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ترصحياته  يف  املرشي  إليه  أشار  ما  االجتاه  هذه  ويدعم 
من أن اخلطوات ستتم بالتتابع، وهو ما يؤكد عىل طول 
يتطلب  أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  االنتقالية،  املرحلة 
من  خطوة  كل  يف  املجلسني  بني  التوافق  استمرار  األمر 

اخلطوات. 
 كذلك يف حال اللجوء إىل االستفتاء عىل النقاط العالقة 
حاجة  هناك  أن  املتصور  من  الدستورية،  القاعدة  يف 
بتنقية  واخلاصة  صالح،  إليها  أشار  التي  لإلجراءات 
للهيئة  دور  هناك  سيكون  وبالتايل  الناخبني،  جداول 
أن  إىل  باإلضافة  العملية،  هذه  يف  لالنتخابات  العليا 
االنتخابية  للعملية  »بروفة«  ذاته  حد  يف  يعد  االستفتاء 
تتطلب القبول بنتائجه. ويف ضوء هذه النتائج، تستكمل 
العملية الترشيعة اخلاصة بالقاعدة الدستورية، مع األخذ 
عن  اإلعالن  يتم  مل  الدستورية  الوثيقة  أن  االعتبار  يف 
املتوافق  فاملواد  اجلدل،  أثارت  نقطة  وهي  مضموهنا، 
اخلالفية،  املواد  وكذلك  معروفة  املجلسني  بني  عليها 
إثارة  خشية  الدستورية  الوثيقة  حجب  فإن  وبالتايل 
تغريات  هناك  أن  ليبني،  مراقبني  وفق  يعني،  التوترات 
طالت ما تم التوافق عليه سابقًا، وهو ما فتح جمااًل آخر 

للجدل عىل الساحة الليبية. 
2-التحديات السياسية: وتتعلق بالقوى اجلاهزة لعرقلة 
املواقف  ضوء  يف  اجلديدة،  االنتقالية  املرحلة  مرشوع 
وردود الفعل عىل خطوة التقارب ما بني جملسى النواب 
واألعىل للدولة، وهو ما يمكن تفصيله عىل النحو التايل: 
أ- البعثة األممية: عىل الرغم من ترحيب البعثة األممية يف 
تعقيبها عىل نتائج لقاء صالح واملرشي، وحثها الطرفني 
أن  عىل  ركزت  أهنا  إال  الدستورية،  القاعدة  إنجاز  عىل 
من  االنتخابية،  للعملية  الوصول  هو  ذلك  من  اهلدف 
خريطة  أو  اجلديدة  االنتقالية  املرحلة  إىل  اإلشارة  دون 
بيان  يف  رصيح  بشكل  املجلسان  يتبناها  التي  الطريق 
الرغم  عىل  املرتقب  اللقاء  إىل  اإلشارة  تتم  مل  كام  البعثة. 
جيري  لقاءًا  هناك  أن  الليبية  اإلعالم  وسائل  إعالن  من 
التحضري له يف غدامس أو الزنتان يف 11 يناير اجلاري. 
لدعم  استعداد  عىل  أهنا  إىل  البعثة  أملحت  ذلك  ومع 
يمهد  توافق وطني  إىل حتقيق  اهلادفة  املخلصة  املبادرات 

الطريق حلل األزمة السياسية التي طال أمدها. 

مفتوحًا  الباب  أبقت  البعثة  أن  املتصور  من  وبالتايل، 
خمرجاته،  وترقب  احلوار   انعقاد  إمكانية  الستكشاف 
غدامس  يف  احلوار  لعقد  سابقة  حماوالت  فشلت  فقد 
خالل الفرتة املاضية، كام يعكس رد فعل البعثة عىل هذا 
النحو أهنا ليست الطرف املبادر إىل احلوار، وهو موقف 
دبلومايس يلمح إىل طبيعة حسابات البعثة جتاه األطراف 
السياسية وخشيتها من أن حتسب عىل تكتل دون اآلخر، 
أو بصيغة أخرى ال تزال تضع املجلس الرئايس وحكومة 
النواب  مقابل  السياسية  املعادلة  طرف  يف  الوحدة 
للظهور  حماولة  يف  اآلخر،  الطرف  يف  للدولة  واألعىل 
كطرف حمايد. وربام يمكن تفسري موقف البعثة أيضًا عىل 
وأن  التسوية  ملسار  املجلسني  احتكار  يف  ترغب  ال  أهنا 
يكون هناك أدوار ألطراف أخرى، مع حرص دورمها يف 

القاعدة الدستورية. 
ويسلط هذا االستنتاج الضوء عىل موقف البعثة األممية يف 
تتبنى  التي كانت  البعثات السابقة  باتييل، فبخالف  عهد 
يبدو  الليبي،  السيايس  املشهد  هلندسة  وتسعى  مبادرات 
بني  التفاعالت  عىل  فعل  كرد  تتعاطى  احلالية  البعثة  أن 
األطراف مقترصة عىل دور الوسيط املحدود، داللة ذلك 
أهنا تبحث عن ما يفيد بشأن اجلانب اإلجرائي يف العملية 

االنتخابية، بغض النظر عن طبيعة البيئة السياسية. 
من  العديد  إليه  تشري  ما  رغم  الوحدة:  حكومة  ب- 
أو  السيايس  االنقسام  حالة  وجود  أن  من  التحليالت 
فتحي  حكومة  بني  ما  احلكومي  االزدواج  باألحرى 
باشأغا يف رشق البالد مقابل حكومة عبد احلميد الدبيبة 
يف غرهبا، ما يشكل عامل عرقلة ألى تفامهات سياسية، 
الراهن  الوضع  مقارنة  يمكن  ال  األمر  واقع  يف  أنه  إال 
إذ ال حتظى حكومة  السابق،  ذاته يف  األمر  بام كان عليه 
كافة  بدعم   )2022 )مارس  الربملان  عينها  التي  باشأغا 
القوى السياسية يف  رشق البالد إذا ما قورنت بحكومة 
املرحلة  ىف  الرساج  فايز  حكومة  مقابل  الثني  اهلل  عبد 
حكومة  إىل  النظر  يمكن  وضمنيًا  السابقة،  االنتقالية 
اعرتاف  عدم  إلظهار  رمزيًا  توظف  باعتبارها  باشأغا 
تشكل  ال  وبالتايل  الغرب،  يف  الدبيبة  بحكومة  الرشق 
باعتبارها  الدبيبة  حكومة  عكس  عىل  حتديًا،  األوىل 
السلطة ألطول فرتة ممكنة  البقاء يف  صاحبة املصلحة يف 
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بغض النظر عن مرشوعية البقاء، ويف هذا السياق أعلنت 
األخرية رفضها عقب لقاء املرشي-صالح تبني الدخول 
يف مرحلة انتقالية جديدة وأكدت جمددًا عىل أهنا لن تسلم 
حكومة  أن  املتصور  ومن  منتخبة.  حلكومة  إال  السلطة 
استخدام  إىل  طرف  يندفع  لن  أنه  عىل  تراهن  الوحدة 
القوة املسلحة إلزاحتها يف ظل الطروف الدولية الراهنة 
القوى  وحرص  الروسية-األوكرانية،  احلرب  ضوء  يف 

الدولية عىل هدوء الساحة الليبية. 
حملية  تقارير  تشري  املسلحة:  والفصائل  املليشيات  ج- 
ليبيا  غرب  يف  والفصائل  املليشيات  من  العديد  أن  إىل 
للدولة،  األعىل  املجلس  رئيس  مع  بالفعل  حوارًا  جتري 
ومع ذلك ال يمكن ضامن ما يتم االتفاق عليه بني تلك 
األطراف، يف ضوء اخلربة الليبية التي تشري إىل مدى تقلب 
لكن  ووالءاهتا.  مصاحلها  تغري  ضوء  يف  املكونات  هذه 
يمكن اعتبار  انعقاد حوار وطني يف غدامس أو الزنتان 
بمثابة اختبار  مبدئي ملوقف هذه املكونات. فقد أعاقت 
مع  ومصاحلها  عالقاهتا  بدافع  القاهرة  حوار  قبل  إقامته 
من  موقفها  غريت  لو  حتى  كذلك  الوحدة.  حكومة 
حكومة الوحدة، وأيدت خطوة خريطة الطريق اجلديدة 
تعيد  حيث  البعيد،  املدى  عىل  إشكالية  هناك  فستكون 
متوضعها مرة أخرى يف املشهد كالعب حموري حتى ولو 
يتعني  الذي  املقابل  إىل  باإلضافة  الكواليس،  خلف  من 
دفعه، ففي كل األحوال تسعى لضامن مكاسبها السياسية 

واملادية أواًل.  
موقف  هو  ما  الواضح  غري  من  اخلارجية:  د-القوى 
القوى اخلارجية من إنجاح التفامهات بني جملسى النواب 
والدولة، باستثناء القاهرة التي رعت احلوار وتدفع باجتاه 
جانب  من  املعلنة  غري  املواقف  فإن  ليبي-ليبي،  اتفاق 
األزمة  ملف  يف  املنخرطة  الدولية  القوى  من  العديد 
األطراف  بعض  حاولت  ما  إذا  حتديًا  تشكل  قد  الليبية 
ختريب هذا املسار، أو إعادة توجيهه يف اجتاه معني. عىل 
األمريكية  السفارة  عن  الصادر  البيان  أشار  املثال  سبيل 
الرتحيب  حيث  من  باتييل  موقف  تأييد  إىل  ليبيا  لدى 

اجلزئي بمخرجات اللقاء فيام يتعلق بالقاعدة الدستورية 
من دون اإلشارة من قريب أو بعيد إىل خريطة الطريق، 
باقي  أن  فاملتصور  االجتاه  هذا  أخذت  واشنطن  أن  وبام 

القوى الغربية املنخرطة يف األزمة ستتخذ االجتاه ذاته. 
جملسى  توافق  عىل  الرهان  أن  املتصور  من  األخري،  يف 
جديدة  خريطة  إلطالق  فقط  للدولة  واألعىل  النواب 
أوسع  الذي يفرس دعوهتام حلوار  األمر  كافيًا،  لن يكون 
السياسية، مع األخذ يف  الوطنية والنخب  القوى  يشمل 
جديدة  انتقالية  ملرحلة  طريق  خريطة  وضع  أن  االعتبار 
يتطلب توافق أربعة أطراف عىل األقل لدعم هذا املسار، 
احلوار  وملتقى  األممية  البعثة  جانب  إىل  املجلسني  وهم 
اإلشارة  سلفت  التي  العوائق  تذليل  وبالتبعية  الوطني، 
هلذه  وتأييدها  األممية  البعثة  موقف  تغري  بشأن  إليها 
الوطني  احلوار  ملتقى  إصالح  إىل  باإلضافة  اخلطوة، 
إلعادة إحياء دوره، فضاًل عن تفادي التدخالت الدولية 
للتأثري عىل تلك اجلهود، بل واستقطاهبا يف االجتاه نفسه 

وهو أمر ال يزال من الصعب حتقيقه.
بشأن  التفاؤل  يف  اإلفراط  يصعب  سبق،  ما  عىل  وبناًء 
أمهية  من  الرغم  فعىل  املجلسني.  بني  جمددًا  التقارب 
الليبية  التسوية  مبادرات  خربات  أن  إال  اخلطوة،  هذه 
خلفية  عىل  ترتاجع  ما  رسعان  بتفامهات  تبدأ  عمومًا 
يف  جتري  التي  والصفقات  املصالح  وطبيعة  التفاصيل 
مصالح،  مجاعات  إىل  الليبية  القوى  وحتول  الكواليس، 
إدارة  خربة  يمتلكون  الليبيني  أن  معه  القول  يمكن  بام 
وإن  حتى  منها  اخلروج  دون  دائري،  بشكل  األزمة 
طرحوا حلواًل هلا، وصعوبة انتفاء عامل املصلحة الذاتية 
كل  مع  التحالفات  تشكيل  وإعادة  األطراف  كافة  لدى 
تطور، وبالتايل فإن احلكم عىل االنفراجة بني املجلسني مل 
يتقرر بعد، حيث ال يزال الطرفان أمام اختبار الثقة أواًل 
الطرح،  وجدية  التقارب  جدية  يف  املصداقية  الستعادة 
التي تبدأ من إمكانية عقد  املزيد من اخلطوات  وبانتظار 
حوار وطني حقيقي ومدى قابلية حتقيق ما سيسفر عنه 

من خمرجات. 


