
|1

تحالفات متغيرة
شــهدت خريطــة التحالفــات القامئــة يف الداخــل الليبــي بعــض 
ــى  ــا ع ــن عرضه ــرة، ميك ــابيع األخ ــال األس ــتجدات خ املس

النحــو التــايل:

ــة  ــر صــادر عــن وكال ــح – املــري: أشــار تقري ــاء صال 1- لق
“ســبوتنك” الروســية عــن لقــاء رسي جــري يف 2 ينايــر الجاري، 
بــن رئيــس مجلــس النــواب الليبــي واملرشــح الرئــايس، عقيلــة 
صالــح، ورئيــس مــا يســمي مبجلــس الدولــة، خالــد املــري، يف 
املغــرب، يف محاولــة لحلحلــة امللفــات الخافيــة بــن الجانبــن 

والتوصــل إىل مامــح لخريطــة طريــق جديــدة.

وكان املــري قــد أعلــن يف 18 ديســمرب املــايض عــن 
وجــود ترتيبــات لتنظيــم لقــاء يجمعــه بصالــح لتســوية 
األزمــة السياســية الراهنــة. وعــى الرغــم مــن نفــي مصــادر 
مــن داخــل مجلــي النــواب والدولــة أن يكــون قادتهــا 

قــد اتفقــوا عــى عقــد لقــاء يف الربــاط، فــإن موقــع الجزيــرة 
القطــري أكــدت وصــول صالــح واملــري إىل املغــرب اســتجابة 

ــة. ــاطة مغربي لوس

ــا هــذا اللقــاء إىل  ــي اتســم به ــة الت وترجــع فكــرة الرسي
ســعي الطرفــن للتوصــل إىل توافقــات مبدئيــة قبــل البــدء يف 
ــل مــؤرشاً  اجتاعــات موســعة للمجلســن، وهــو مــا قــد ميث
إيجابيــاً يعكــس احتــاالت التوصــل إىل تفاهــات لحــل 
ــق  ــة وإعــادة صياغــة خريطــة طري ــة السياســية الراهن األزم

ــدة. جدي

ــة  ــر الداخلي ــام وزي ــاغا: ق ــي باش ــر – فتح ــاع حف 2- اجت
ــايس  ــس الرئ ــس املجل ــب رئي ــاغا، ونائ ــي باش ــابق، فتح الس
الســابق، أحمــد معيتيــق، يف 21 ديســمرب املــايض، بزيــارة غــر 
مســبوقة إىل مدينــة بنغــازي، حيــث التقــى الرجــان، مرشــحا 
الرئاســة، باملشــر خليفــة حفــر، قائــد الجيــش الوطنــي 

ــايس.  ــح الرئ ــي واملرش الليب
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فشــلت ليبيــا فــي إجــراء االنتخابــات الرئاســية التــي كان مــن المقــرر إجراؤهــا فــي 24 ديســمبر الماضــي، وهــو 
مــا انعكــس بوضــوح علــى خريطــة التحالفــات القائمــة، والتــي كان آخرهــا اللقــاء الســري الــذي جمــع رئيــس 
ــة، خالــد المشــري،  مجلــس النــواب والمرشــح الرئاســي، عقيلــة صالــح، ورئيــس مــا يســمى بمجلــس الدول

فــي المغــرب، فــي 2 ينايــر 2022، األمــر الــذي يؤشــر إلــى محاولــة صياغــة تحالفــات جديــدة.

توازنــات هشــة: دالالت التحــوالت الراهنــة فــي خريطــة التحالفــات فــي ليبيــا, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1434، 4 ينايــر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وعكــس هــذا اللقــاء التغــرات التــي فرضــت نفســها عــى 
ــازي يف رشق  ــة بنغ ــان مدين ــل احتض ــي، يف ظ ــهد الليب املش
ليبيــا لهــذا االجتــاع، فضــاً عــن طبيعــة الخافــات الحــادة 
التــي جمعــت هــذه األطــراف خــال الســنوات املاضيــة، 
حيــث ينتمــي باشــاغا ومعيتيــق إىل مدينــة مرصاتــه، والتــي 
ــوده  ــذي يق ــا ال ــكر رشق ليبي ــر ملعس ــا الكب ــت بعدائه عرف
اللقــاء مثّــل محاولــة إلنهــاء االنقســامات  حفــر، أي أن 
الحــادة التــي تطغــي عــى املشــهد الداخــي يف ليبيــا، خاصــة 
مــع حضــور عــدد مــن مرشــحي االنتخابــات الرئاســية األخــرى 

ــا. مــن جنــوب وغــرب ليبي

دوافع التحوالت الراهنة
ــة يف  ــم الراهن ــة الزخ ــرس حال ــا تف ــع رمب ــدة دواف ــاك ع هن
الداخــل الليبــي والتحــركات املكثفــة مــن قبــل األطــراف 
ــي  ــب طبيعــة التحالفــات القدميــة، والت ــة إلعــادة ترتي الليبي

ــايل:  ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه ميك

1- تجنــب عــودة ملتقــى الحــوار: منــذ عــودة ســتيفاين 
ــف  ــدة للمل ــم املتح ــام لألم ــن الع ــارة األم ــز، مستش ويليام
الليبــي، بــدأت مســاعي مكثفــة مــن أجــل إعــادة دور 
ملتقــي الحــوار الليبــي، والــذي كانــت قــد ســاهمت ســتيفاين 
يف تشــكيله قبــل مغادرتهــا منصــب املبعــوث األممــي يف 
ينايــر 2021، حيــث تعــول ويليامــز كثــراً عــى أعضــاء هــذا 
امللتقــى، نظــراً إلنخراطهــا يف وقــت ســابق يف اختيــار عنــارصه، 
فضــاً عــن الــدور الــذي قــام بــه امللتقــى يف اختيــار الســلطة 
االنتقاليــة الحاليــة والتوصــل إىل خريطــة الطريــق التــي 

ــات.  ــد االنتخاب ــددت موع ح

وقــد تســعى ويليامــز لتجميــد دور مجلــي النــواب 
ــر  ــى الحــوار، وهــو األم ــل دور ملتق ــادة تفعي ــة، وإع والدول
ــات  ــة الخاف ــى حلحل ــل ع ــن إىل العم ــع املجلس ــذي دف ال
ــا  ــا لضــان اســتمرارها يف املشــهد وإطاعه ــة بينه القامئ
ــا  ــدة، وهــو م ــق الجدي عــى صياغــة مامــح خريطــة الطري
عكســته ترصيحــات خالــد املــري األخــرة، التــي أملــح فيهــا 
إىل أن مثــة تفاهــات تــم التوصــل إليهــا مــع املستشــار عقيلة 

ــة. ــة األممي ــداً عــن البعث ــح بشــأن العمــل بعي صال

2- تحــوالت خريطــة التحالفــات: دفعــت خطــوة اإلعــان عن 
فتــح بــاب الرشــح لانتخابــات الرئاســية يف نوفمــرب املــايض إىل 
إضفــاء مزيــد مــن الهشاشــة عــى طبيعــة التحالفــات القامئــة، 
والبــدء يف إعــادة هيكلــة هــذه الخريطــة، وهــو مــا انعكــس 
ــراف  ــن أط ــدث ب ــدأت تح ــي ب ــاالت الت ــوح يف االتص بوض

داخليــة لطاملــا دخلــت يف رصاعــات حــادة خــال الســنوات 
ــن  ــث ع ــراف إىل البح ــة األط ــع كاف ــا دف ــو م ــة، وه املاضي

توافقــات جديــدة مــن أجــل ضــان اســتمراره يف املشــهد.

وارتبطــت هــذه التحــوالت بظهــور ســيف اإلســام القــذايف 
وإعانــه الرشــح لانتخابــات الرئاســية، وهــي الخطــوة التــي 
دفعــت العديــد مــن األطــراف الداخليــة إىل إعــادة النظــر يف 
تحالفاتهــم لتجنــب الخســارة، يف ظــل املــؤرشات التــي متتــع 
ــز  ــال مرك ــه الحت ــة تؤهل ــر هين ســيف اإلســام بشــعبية غ

متقــدم يف أي انتخابــات قادمــة.

3- تصاعــد دور املجلــس الرئــايس: انعكــس تصاعــد دور 
املجلــس الرئــايس يف قيامــه بعــزل آمــر منطقــة طرابلــس 
العســكرية، عبــد الباســط مــروان، وتعيــن عبــد القــادر 
منصــور خليفــة بديــاً لــه، وهــو مــا أحــدث انقســاماً حــاداً 
بــن ميليشــيات غــرب ليبيــا، حيث دعمــت بعض امليليشــيات 
اآلمــر الجديــد، فيــا نــارصت ميليشــيات أخــرى اآلمــر املقــال.

القليلــة  الرئــايس يف األســابيع  املجلــس  اســتعان  كــا 
املاضيــة مبيليشــيات مــن مرصاتــة والزنتــان والزاويــة ملحاولــة 
الســيطرة عــى االنقســامات الراهنــة يف العاصمــة. ورجحــت 
ــات  ــراء تعدي ــط إىل إج ــس يخط ــرات أن املجل ــذه التقدي ه
عــى الركيبــة الراهنــة للميليشــيات التابعــة لــه، عــن طريــق 
حــل بعضهــا فضــاً عــن بعــض التغــرات عــى تبعيــة هــذه 
ــز  امليليشــيات وقياداتهــا، إذ يبــدو أن الرئــايس يســعى لتعزي
ــاز  ــة إنج ــال محاول ــن خ ــة م ــة والخارجي ــه الداخلي رشعيت
بعــض التقــدم فيــا يتعلــق مبلــف امليليشــيات املســلحة، بيــد 
ــذا  ــي يف ه ــراق حقيق ــق اخ ــه يف تحقي ــاالت نجاح أن احت

امللــف املعقــد تبقــى محــل شــك كبــر.

ــة: يلعــب البعــد الخارجــي  ــة واإلقليمي 4- التحــركات الدولي
دوراً مهــاً يف املتغــرات الراهنــة يف املشــهد الليبــي، يف ظــل 
ــيف اإلســام  ــح س ــنطن لرش ــل واش ــن قب ــارم م ــض الص الرف
القــذايف، مقابــل متســك موســكو برشــحه، وهــو مــا يتزامــن 
ــارة  ــرويس يف الق ــدور ال ــن ال ــي م ــق الغــريب املتنام ــع القل م
األفريقيــة، ومنطقــة الســاحل والصحــراء بشــكل خــاص، وهــو 
ــداً  ــة مزي ــرة املقبل ــهد الف ــاالت أن تش ــن احت ــد م ــا يزي م
مــن التحــركات الغربيــة يف ليبيــا لصياغــة ترتيبــات وتحالفــات 
ــادرة عــى اســتبعاد ســيف اإلســام مــن املشــهد،  ــدة ق جدي

ــاك. ــرويس هن ــة دون ترســيخ النفــوذ ال للحيلول

دالالت مهمة
ــة  ــدالالت املهم ــن ال ــة م ــابقة جمل ــات الس ــس املعطي تعك
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دالالت التحوالت الراهنة في خريطة التحالفات في ليبيا

ــي: ــا ي ــا في ــن تناوله ــي، ميك ــف الليب ــارات املل ــأن مس بش

ــى  ــارزة ع ــمة الب ــي الس ــة: تبق ــدة هش ــات جدي 1- تحالف
تفرزهــا  أن  املحتمــل  مــن  التــي  الجديــدة،  التحالفــات 
التحــركات الراهنــة، هــي الهشاشــة وعــدم الثبــات، مبــا يعنــي 
أنهــا رمبــا تكــون مجــرد تحالفــات مرحليــة قــد يتــم النكــوص 
عنهــا. ويف هــذا الســياق، يبــدو أن مســاعي روســيا يف تشــكيل 

ــر مل تنجــح.  ــذايف وحف ــن ســيف الق ــف ب تحال

كــا أن التنســيق بــن حفــر وعقيلــة صالــح بــدأ يراجــع، 
ومــن ثــم بــدأت مامــح تكتــات جديــدة يف التشــكل، حيــث 
بــدأ الحديــث عــن تكتــل يضــم كل مــن املشــر خليفــة 
حفــر، ووزيــر الداخليــة الســابق، فتحــي باشــاغا، ورمبــا ينضم 
إليهــا أيضــاً نائــب رئيــس املجلــس الرئــايس الســابق، أحمــد 
معيتيــق، مقابــل تكتــل آخــر يضــم رئيــس مجلــس النــواب، 
عقيلــة صالــح، ورئيــس مجلــس الدولــة، خالــد املــري، بيــد 
ــات  ــذه التكت ــك ه ــتقبل متاس ــزال مس ــى اآلن ال ي ــه حت أن

وقدرتهــا عــى الصمــود محــل شــك.

ــد  ــة، عبدالحمي ويســعى رئيــس حكومــة الوحــدة الوطني
الدبيبــة، إىل إعــادة التشــبث مبوقعــه كرئيــس للحكومــة 
األطــراف  تعــدد  ظــل  يف  الداخليــة،  تحالفاتــه  وتعزيــز 
الداخليــة التــي تســعى لتنحيــة الدبيبــة مــن املشــهد، ســواء 
لنهايــة رشعيــة حكومتــه يف 24 ديســمرب املــايض، أو ملــا بــات 
يشــكله مــن تهديــد لبقيــة املرشــحن يف االنتخابــات املقبلــة. 

لذلــك فقــد عمــد الدبيبــة إىل إعــادة نائبــه األول، حســن 
القطــراين، ملبــارشة مهامــه مــن داخــل العاصمــة، بعــد فــرة 
طويلــة مــن الخافــات الحــادة بينهــا، لتجنــب حــدوث 
تصدعــات داخليــة يف حكومتــه، إىل جانــب اتصاالتــه املكثفــة 
مــع القــوى الدوليــة لضــان دعــم اســتمراره يف رئاســة 
ــيف  ــبة لس ــا بالنس ــات. أم ــراء االنتخاب ــن إج ــة لح الحكوم
اإلســام، فقــد عمــد إىل الركيــز عــى التحالفــات القبليــة 

ــي. ــوذه الداخ ــز نف لتعزي

اقــراح  مــن  الرغــم  عــى  2- خريطــة طريــق جديــدة: 
املفوضيــة العليــا لانتخابــات اجــراء االنتخابــات يف 24 ينايــر 
ــة  ــة تعكــس صعوب ــات الراهن ــد أن كافــة املعطي الجــاري، بي
ــززه  ــذي يع ــو الطــرح ال ــرح، وه ــد املق ــذا املوع ــزام به االلت
ــة مــن الربملــان العــداد  ــواب بتشــكيل لجن ــس الن ــام مجل قي
خريطــة طريــق جديــدة، حيــث ال تــزال اللجنــة تجــري 
مشــاوراتها مــع األطــراف املختلفــة، مبــا يف ذلــك مجلــس 
ــر  ــاً يف 2 يناي ــة اجتاع ــه اللجن ــدت مع ــذي عق ــة، وال الدول
الجــاري، فضــاً عــن اســتاع اللجنــة إلحاطــة رئيــس املفوضية 
ــات، عــاد الســايح، أمــام الربملــان يف الثالــث  ــا لانتخاب العلي
مــن الشــهر ذاتــه، وبالتــايل فــا يــزال املباحثــات التــي تقــوم 
ــي تقــوم  ــة مــن جانــب، والتحــركات الت ــة الربملاني ــا اللجن به
بهــا البعثــة األمميــة مــن جانــب آخــر، ســارية، لكنهــا مل تفــرز 

ــة. ــة االنتخابي ــتقبل العملي ــأن مس ــة بش ــات نهائي مخرج

ومــن املرجــح أن تشــهد الفــرة املقبلــة مزيــداً مــن 
ــا  ــو م ــة، وه ــة األممي ــا البعث ــتقوم به ــي س ــاورات الت املش
ــتيفاين  ــة، س ــارة األممي ــن املستش ــادر ع ــان الص ــه البي عكس
ملواصلــة  طرابلــس  إىل  عودتهــا  أكــدت  والتــي  ويليامــز، 
املشــاورات مــع األطــراف الليبيــة كافــة، ملحاولــة التوصــل إىل 

خريطــة طريــق جديــدة.

ويف الختــام، ال تــزال حالــة اللبــس والغمــوض تهيمــن 
عــى املشــهد الراهــن يف الداخــل الليبــي، فــإىل جانــب حالــة 
الفــويض األمنيــة التــي تشــهدها مناطــق غــرب ليبيــا، باتــت 
العمليــة السياســية أكــر ضبابيــة، حيــث تعمل األطــراف كافة 
ــز  ــة لتعزي ــة والخارجي ــا الداخلي ــم عاقاته ــادة تنظي عــى إع
فرصهــا يف أي ترتيبــات مقبلــة، وهــو األمــر الــذي يعــزز مــن 
احتــاالت تأجيــل موعــد االنتخابــات إىل عــدة أشــهر، بحــد 
أقــى يف يونيــو املقبــل، مــع الركيــز عــى تحقيــق تقــدم يف 
املســار االقتصــادي والعســكري، لحــن التوصــل إىل توافقــات 

شــاملة تعالــج مختلــف التحديــات القامئــة.
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