
|1

سياقات داخلية متداخلة
اســـتضافت القاهـــرة الجولـــة الثانيـــة مـــن اجتامعـــات اللجنـــة 
املشـــركة للمســـار الدســـتوري بـــن مجلـــي النـــواب والدولـــة 
الليبيـــن، وهـــو مـــا نتـــج عنـــه التوافـــق حـــول 70% مـــن 
ـــات  ـــي تنظـــم الحقـــوق والحري مـــواد مـــروع الدســـتور، والت
والســـلطات الثـــاث يف الدولـــة. وتـــأيت هـــذه التطـــورات يف 
وقـــت شـــهدت فيـــه ليبيـــا جملـــة مـــن املتغـــرات التـــي 

ـــايل: ـــو الت ـــى النح ـــا ع ـــن عرضه ميك

1- فشـــل باشـــاغا يف دخـــول طرابلـــس: جـــاء اإلعـــان عـــن 
ـــة  ـــام قليل التوافقـــات األخـــرة بشـــأن املســـار الدســـتور بعـــد أي
مـــن محاولـــة رئيـــس الحكومـــة الليبيـــة الجديـــدة، فتحـــي 
باشـــاغا، الدخـــول للعاصمـــة طرابلـــس، قبـــل أن ينســـحب منهـــا 
ـــه،  ـــة ل ـــوات املوالي ـــن الق ـــة ب ـــات عنيف ـــدالع مواجه بســـبب ان
وتلـــك التابعـــة لرئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة املقالـــة، 

ـــة. ـــد الدبيب ـــد الحمي عب

ــرة  ــهدت الفـ ــة: شـ ــة للدبيبـ ــة مكثفـ ــركات خارجيـ 2- تحـ
ـــه لحشـــد  ـــة من ـــة، يف محاول ـــة للدبيب األخـــرة تحـــركات مكثف
موقـــف داعـــم لـــه يســـمح لـــه بالبقـــاء يف الســـلطة لحـــن 
ـــة  ـــزال تواجـــه حال ـــدو أنهـــا ال ت ـــات، والتـــي يب إجـــراء االنتخاب

ـــور.  ـــر املنظ ـــل غ ـــن التأجي م

ويف هـــذا الســـياق، زار الدبيبـــة للجزائـــر قبـــل أســـابيع 
قليلـــة، كـــام أشـــارت تقاريـــر إىل ترتيـــب الدبيبـــة لزيـــارة 
ــم  ــام لألمـ ــن العـ ــاء األمـ ــوى لقـ ــدة، بدعـ ــات املتحـ الواليـ
املتحـــدة، أنطونيـــو غوتريـــش، بيـــد أن الهـــدف الحقيقـــي 
ـــأن  ـــنطن بش ـــع واش ـــامت م ـــل إىل تفاه ـــو التوص ـــارة ه للزي

موقفهـــا مـــن األطـــراف املتنافســـة.

ـــر فرنســـية عـــن  ـــدة: أشـــارت تقاري ـــادرة فرنســـية جدي 3- مب
ـــم  ـــادرة تقودهـــا باريـــس ســـيتم طرحهـــا عـــر تنظي وجـــود مب
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أعلنــت المستشــارة األمميــة، ســتيفاني ويليامــز، فــي ختــام اجتماعــات اللجنــة المشــتركة للمســار الدســتور 
التــي احتضنتهــا القاهــرة )15 – 20 مايــو 2022(، عــن التوصــل إلــى توافقــات بيــن مجلســي النــواب والدولــة 
حول 137 مادة من إجمالي 197 مادة يتشــكل منها مشــروع الدســتور المعد من قبل الهيئة التأسيســية 
لصياغــة الدســتور فــي يوليــو 2017، مــا يمثــل تطــورًا مهمــًا فــي مســار المشــهد السياســي الليبــي، علــى 

الرغــم مــن الصــراع القائــم بيــن حكومتــي فتحــي باشــاغا وعبدالحميــد الدبيبــة.

المســار البديــل: توافقــات دســتورية مــع اســتمرار الصــراع بيــن حكومتــي ليبيــا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1550، 24 مايــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مؤمتـــر حـــول ليبيـــا، يســـتهدف مناقشـــة مقـــرح بتشـــكيل 
ـــس  ـــم، طرابل ـــة أقالي ـــن ثاث ـــة تتكـــون م ـــة فيدرالي ـــة ليبي دول

ـــة.  ـــزان وبرق وف

ـــم  ـــداً مـــن إقلي ـــاك وف ـــر إىل أن هن وأملحـــت هـــذه التقاري
ـــوزراء  ـــس ال ـــس، برئاســـة رئي ـــارة باري ـــاً بزي ـــوم حالي ـــزان يق ف
ــك.  ــر ذلـ ــى األخـ ــدان، وإن نفـ ــى زيـ ــابق عـ ــي السـ الليبـ
ــود  ــل وجـ ــة يف ظـ ــادرة، خاصـ ــذه املبـ ــرص هـ ــع فـ وتراجـ
ـــوى  ـــب الق ـــب أغل ـــن جان ـــدرايل م ـــام الفي ـــض واســـع للنظ رف

الرئيســـية يف ليبيـــا، وبعـــض الـــدول الخارجيـــة.

دالالت مهمة
ـــة،  ـــي عـــن عـــدة دالالت مهم ـــف الليب كشـــفت تطـــورات املل

ـــايل: ـــا عـــى النحـــو الت ـــي ميكـــن عرضه والت

ـــة  ـــرزت الجول ـــتوري: أح ـــار الدس ـــات املس ـــتمرار خالف 1- اس
ـــتوري  ـــار الدس ـــول املس ـــرة ح ـــات القاه ـــن اجتامع ـــة م الثاني
تقدمـــاً، بيـــد أنـــه ال يـــزال هنـــاك نحـــو 57 مـــادة تنتظـــر 
ـــا يف  ـــع إجراؤه ـــي يتوق ـــة والت ـــة الثالث ـــال الجول ـــم خ الحس

ـــل.  ـــو املقب يوني

ـــن  ـــي ب ـــاف الرئي ـــور الخ ـــة مح ـــاط املؤجل ـــل النق ومتث
أعضـــاء اللجنـــة املشـــركة، مـــا يعنـــي أنـــه ال تـــزال هنـــاك 
صعوبـــة وشـــكوك حـــول إمكانيـــة التوصـــل إىل تفاهـــامت 
الدولـــة،  مبركزيـــة  املـــواد  هـــذه  تتعلـــق  إذ  بشـــأنها، 
وصاحيـــات الرئيـــس، والـــروط الواجـــب توافرهـــا يف 

ــب. ــذا املنصـ ــحن لهـ املرشـ

وتُبـــذل مســـاٍع مكثفـــة إلحـــداث اخـــراق يف هـــذا الشـــأن، 
بحيـــث تصبـــح الجولـــة املقبلـــة حاســـمة يف االنتهـــاء مـــن 
ـــواب  ـــي الن ـــى مجل ـــه ع ـــداً لعرض ـــتوري، متهي ـــار الدس املس

ـــعبي. ـــتفتاء الش ـــى االس ـــه ع ـــراره، وعرض ـــة إلق والدول

ـــات  ـــت التوافق ـــة: عكس ـــواب والدول ـــي الن ـــارب مجل 2- تق
ـــي  ـــن مجل ـــرة ب ـــات القاه ـــهدتها اجتامع ـــي ش ـــرة الت األخ
ـــة  ـــأن احتاملي ـــة بش ـــؤرشات مهم ـــود م ـــة وج ـــواب والدول الن
إنهـــاء الخافـــات القامئـــة بينهـــام. ورمبـــا يدفـــع هـــذا التوافـــق 
بعـــض القـــوى الدوليـــة إلعـــان دعمهـــا لحكومـــة باشـــاغا، 
ـــة  ـــة صياغ ـــه ملحاول ـــراً، ويدفع ـــة كث ـــق الدبيب ـــا يقل ـــو م وه

ـــادة. ـــات مض ترتيب

ـــاء حـــول محـــاوالت  ـــع هـــذا الطـــرح، رست أنب واتســـاقاً م
ـــح،  ـــة صال ـــي، عقيل ـــواب الليب ـــس الن ـــس مجل ـــا رئي ـــوم به يق
للتوصـــل إىل تفاهـــامت مـــع رئيـــس مجلـــس الدولـــة 
ــاء أن  ــذه األنبـ ــت هـ ــري، ورجحـ ــد املـ ــاري، خالـ االستشـ
تكـــون هـــذه قـــد انطـــوت عـــى مطالـــب تقـــدم بهـــا املـــري 
كـــروط مســـبقة لدعـــم حكومـــة باشـــاغا، منهـــا إجـــراء 

ـــة. ـــاغا الحالي ـــة باش ـــكيلة حكوم ـــى تش ـــرات ع ـــض التغ بع

ــل  ــؤدي فشـ ــد يـ ــاغا: قـ ــف باشـ ــز موقـ ــاعٍ لتعزيـ 3- مسـ
باشـــاغا يف الدخـــول للعاصمـــة طرابلـــس إىل التأثـــر عـــى 
ـــز  ـــل تعزي ـــه، مقاب ـــي ل ـــي والخارج ـــم الداخ ـــتويات الدع مس
ـــارة إىل  ـــام بزي ـــا نجـــح يف القي ـــة، خاصـــة إذا م ـــة الدبيب وضعي

الواليـــات املتحـــدة.

ويضـــاف إىل مـــا ســـبق الدعـــم الجزائـــري الراهـــن 
لحكومـــة الدبيبـــة، خاصـــًة مـــع االتفاقيـــات األخـــرة التـــي 
ـــة  ـــة الطاق ـــت اتفاقي ـــي تضمن ـــر، والت ـــع الجزائ ـــا م ـــم إبرامه ت
ـــة  ـــة الوطني ـــة والرك ـــول الليبي ـــي جيك ـــن رشكت ـــدة ب الجدي
الجزائريـــة للكهربـــاء، فضـــاً عـــن اتفاقيـــة الغـــاز املوقعـــة 
ـــة. ـــوناطراك الجزائري ـــة س ـــة ورشك ـــط الليبي ـــي النف ـــن رشكت ب

ويف املقابـــل، يقـــوم عقيلـــة صالـــح بتحـــركات لتعزيـــز 
ـــا،  ـــارة تركي ـــه لزي ـــح يف اتجاه ـــا وض ـــو م ـــاغا، وه ـــع باش وض
ــتغل صالـــح يف  ــاغا، ويسـ ــا مـــن باشـ ــر عـــى موقفهـ للتأثـ
ـــي  ـــول الداخ ـــتوى القب ـــع مس ـــن تراج ـــرة م ـــق أنق ـــك قل ذل
ـــدة  ـــات املتح ـــل الوالي ـــن قب ـــيام م ـــة، الس ـــي للدبيب والخارج
ـــي كان مقـــرراً  ـــات الت ـــة إجـــراء االنتخاب بســـبب دوره يف عرقل

لهـــا يف 24 ديســـمر املـــايض.

الحفاظ على التحالفات القائمة
ـــى  ـــب ع ـــن أن ترت ـــة ميك ـــات محتمل ـــة انعكاس ـــدو أن مث يب
ــن  ــي ميكـ ــا، والتـ ــهدتها ليبيـ ــي شـ ــرة التـ ــرات األخـ املتغـ

عرضهـــا عـــى النحـــو التـــايل:

ـــم  ـــؤرشات التفاه ـــس م ـــة: تعك ـــات القامئ ـــز التحالف 1- تعزي
ـــارة  ـــن الزي ـــة، فضـــاً ع ـــواب والدول ـــي الن ـــن مجل األخـــرة ب
املرتقبـــة لرئيـــس الرملـــان الليبـــي، عقيلـــة صالـــح، لركيـــا، 
ــرق  ــن الـ ــق بـ ــى التوافـ ــاظ عـ ــاوالت للحفـ ــود محـ وجـ

والغـــرب، والـــذي تجـــى يف الســـابق يف انتخـــاب باشـــاغا. 

ورمبـــا يعـــزز مـــن هـــذا الطـــرح اســـتضافة مدينـــة 
بوزنيقـــة املغربيـــة، يف 24 مايـــو 2022، اجتامعـــات بـــن عـــدة 
ـــات املســـلحة،  ـــن بعـــض املجموع ـــن ع ـــة وممثل أطـــراف ليبي
تضمنـــت كل مـــن رئيـــس جهـــاز دعـــم االســـتقرار، عبـــد الغنـــي 
الـــككي )غنيـــوة(، وقائـــد كتيبـــة ثـــوار طرابلـــس، أيـــوب 
بـــوراس، ورئيـــس جهـــاز األمـــن العـــام، عـــامد الطرابلـــي، 
ـــة  ـــي، خليف ـــي الليب ـــش الوطن ـــد الجي ـــن قائ ـــن ع ـــذا ممثل وك

ـــر.  حف

ورجحـــت بعـــض التقديـــرات حضـــور نجـــل حفـــر، 
بلقاســـم حفـــر، باإلضافـــة إىل بعـــض أعضـــاء حكومـــة باشـــاغا 
ـــاوالت  ـــس مح ـــا يعك ـــو م ـــي، وه ـــان الليب ـــن الرمل وأعضـــاء م
ـــاء عـــى التفاهـــامت القامئـــة بـــن رشق وغـــرب  مســـتمرة للبن
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توافقات دستورية مع استمرار الصراع بين حكومتي ليبيا

ـــاغا.  ـــوذ باش ـــن نف ـــم م ـــا يخص ـــو م ـــا، وه ـــا وتعزيزه ليبي

يف املقابـــل، يتحســـب الدبيبـــة لهـــذه التحـــركات مـــن 
خـــال الخطـــة التـــي طرحهـــا وزيـــر الداخليـــة بحكومتـــه، 
اللـــواء خالـــد مـــازن، والتـــي تســـتهدف إعـــادة دمـــج 
ــا وحـــر  ــرب ليبيـ ــودة يف غـ ــلحة املوجـ ــيات املسـ امليليشـ
الســـاح املنتـــر هنـــاك، يف خطـــوة يبـــدو أنـــه يســـتهدف 
مـــن خالهـــا تعزيـــز هيمنتـــه عـــى غـــرب ليبيـــا وتجنـــب 
ـــى  ـــه ع ـــة، أو حصول ـــول العاصم ـــاغا دخ ـــة باش ـــرار محاول تك
أي دعـــم مـــن املجموعـــات العســـكرية املوجـــودة هنـــاك.

ـــن  ـــاوالت ب ـــري مح ـــدة: تج ـــة جدي ـــرح حكوم ـــل ط 2- فش
بعـــض األطـــراف الداخليـــة والخارجيـــة لتشـــكيل حكومـــة 
ليبيـــة جديـــدة، تنهـــي عمـــل الحكومتـــن املتنافســـتن، 
ـــامات  ـــن االنقس ـــة م ـــو حال ـــر نح ـــور تس ـــت األم ـــا بات بعدم

ــاد.  ــادة يف البـ ــية الحـ السياسـ

والقـــت هـــذه الفكـــرة داعـــامً مـــن جانـــب بعـــض 
األطـــراف الداخليـــة، لعـــل أبرزهـــم املـــري، فضـــاً عـــن 

ـــد  ـــذي كان ق ـــي، وال ـــد املنف ـــايس، محم ـــس الرئ ـــس املجل رئي
طـــرح مبـــادرة خـــال األســـابيع األخـــرة ملحاولـــة تشـــكيل 
حكومـــة مصغـــرة برئاســـته، تكـــون عوضـــاً عـــن حكومتـــي 
ـــه  ـــدم نيت ـــد ع ـــي أك ـــان الليب ـــد أن الرمل ـــة. بي ـــاغا والدبيب باش
ـــك  ـــة، والتمس ـــرة ثالث ـــة مصغ ـــكيل حكوم ـــى تش ـــة ع املوافق
ـــذر بفشـــل  ـــا ين ـــة، وهـــو م ـــاء باشـــاغا عـــى رأس الحكوم ببق
هـــذه املحاولـــة، خاصـــة أن موقـــف القـــوى الدوليـــة مـــن 

هـــذا الطـــرح ال يـــزال غامضـــاً.

ـــي  ـــات الت ـــة التوافق ـــن أهمي ـــم م ـــى الرغ ـــام، ع ويف الخت
ــتوري،  ــار الدسـ ــأن املسـ ــرة بشـ ــات القاهـ ــا اجتامعـ أفرزتهـ
ــي ال  ــة التـ ــواد الخافيـ ــن املـ ــد مـ ــاك العديـ ــد أن هنـ بيـ
ـــة  ـــال الجول ـــمها خ ـــي حس ـــراً، وينبغ ـــاً كب ـــل تحدي ـــزال متث ت
ــه  ــز وضعـ ــة لتعزيـ ــاوالت الدبيبـ ــام أن كل محـ ــة. كـ الثالثـ
ـــواب،  ـــس الن ـــن مجل ـــات م ـــه بتحدي ـــزال تواج ـــي، الت الداخ
ـــة،  ـــة الليبي ـــزال متمســـكاً برئاســـة باشـــاغا للحكوم ـــذي الي وال
ـــة  ـــكيل حكوم ـــق بتش ـــرى تتعل ـــادرات أخ ـــض أي مب ـــام يرف ك

بديلـــة لباشـــاغا والدبيبـــة. 
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