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قرارات جديدة
أصــدر مجلــس األمــن الــدويل، يف 28 أكتوبــر املــايض، القــرار 
ــرض  ــن ع ــذي ميك ــا، وال ــاع يف ليبي ــول األوض ــم 2656، ح رق

ــايل: ــرز أبعــاده يف الت أب

1- متديــد واليــة البعثــة األمميــة: قــرر مجلــس األمــن 
ــا  ــة األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبي ــة بعث ــد والي ــدويل متدي ال
)أونســميل( ملــدة عــام إضــايف، بحيــث تنتهــي هــذه املــدة، يف 
ــر 2023. كــا رحــب املجلــس بتعيــن الدبلومــايس  31 أكتوب
ــا،  ــداً يف ليبي ــاً جدي ــاً أممي ــي، مبعوث ــه باتي الســنغايل، عبدالل
داعيــاً األطــراف الداخليــة والخارجيــة كافــة املنخرطــة يف 

ــي. ــوث األمم ــع املبع ــاون م ــة للتع ــة الليبي األزم

2- رضورة تنفيــذ االتفاقــات الســابقة: أعلــن مجلــس األمــن 
الــدويل عــن أســفه لعــدم تنفيــذ عــدد مــن مخرجــات خريطة 
الطريــق املنبثقــة عــن منتــدى الحــوار الســيايس، الفتــاً إىل أن 
ــة ال  ــذه الخارط ــا ه ــوي عليه ــي تنط ــادئ الت ــداف واملب األه

تــزال ذات صلــة بالعمليــة السياســية.

ــة األطــراف  ــدويل كاف ــن ال ــس األم ــرار مجل ــا حــث ق ك
الليبيــة والفواعــل الدوليــة املنخرطــة يف امللــف الليبــي عــى 
رضورة االتفــاق عــى خريطــة طريــق إلنجــاز االنتخابــات 
الرئاســية والربملانيــة يف أقــرب وقــت، فضــاً عــن تأكيــده 
رضوره تشــكيل حكومــة ليبيــة موحــدة، وإجــراء الحــوار 

ــايس. ــس الرئ ــادة املجل ــة بقي ــامل واملصالح ــي الش الوطن

3- رفــض الحــل العســكري: دعــا قــرار مجلــس األمــن األخــر 
األطــراف كافــة إىل االمتنــاع عــن تبنــي أي أعــال عنــف مــن 
شــأنها تهديــد العمليــة السياســية، وملوحــاً بفــرض عقوبــات 
ــل  ــتقرار، أو تعرق ــام واالس ــدد الس ــي ته ــراف الت ــى األط ع
إجــراء االنتخابــات. كــا طالــب باالمتثــال الكامــل مــن قبــل 
ــى  ــروض ع ــلحة املف ــر األس ــة بحظ ــة كاف ــل الخارجي لفواع

ــا. ليبي

ــار  ــاق الن ــف إط ــذ وق ــك رضورة تنفي ــرار كذل ــد الق وأك
ــراف  ــل األط ــن قب ــل م ــكل كام ــر 2020 بش ــربم يف أكتوب امل
كافــة، مبــا يف ذلــك خطــة العمــل املنبثقــة عــن اللجنــة 
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صــّوت مجلــس األمــن الدولــي، فــي 28 أكتوبــر 2022، باإلجمــاع علــى تمديــد مهــام البعثــة األمميــة فــي 
ليبيــا لمــدة عــام جديــد، داعيــًا األطــراف المختلفــة إلــى االتفــاق علــى خريطــة طريــق جديــدة تفضــي إلــى 
إجــراء االنتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة، كمــا حــث مجلــس األمــن علــى ضــرورة اســتئناف الحــوار مــن أجــل 

تشــكيل حكومــة موحــدة قــادرة علــى فــرض ســيطرتها علــى أنحــاء البــاد كافــة.

نتائــج محــدودة: عجــز قــرار مجلــس األمــن رقــم 2656 عــن حلحلــة األزمــة الليبيــة, العــدد 1681، 8 نوفمبــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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أكتوبــر 2021. املشــركة )5+5( يف  العســكرية 

ــرار مجلــس األمــن إىل  ــة: دعــا ق 4- ســحب القــوات األجنبي
ــن األجانــب مــن  ــة واملقاتل ــع القــوات األجنبي “ســحب جمي
ــارة إىل  ــك يف إش ــر”، وذل ــن التأخ ــد م ــن دون مزي ــا م ليبي
تركيــا وروســيا. ومــن غــر املتوقــع أن يتــم تنفيــذ ذلــك البنــد 

يف املــدى املنظــور.  

5- ترحيــب الفواعــل الداخليــة كافــة: رحبت غالبيــة األطراف 
ــر،  ــن األخ ــس األم ــرار مجل ــي بق ــهد الليب ــة يف املش الداخلي
حيــث عــربت حكومــة االســتقرار الليبــي، برئاســة فتحــي 
باشــاغا، عــن ترحيبهــا بقــرارات املجلــس والقاضيــة بتمديــد 
واليــة البعثــة األمميــة. كــذا، رحــب رئيــس حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة املنتهيــة واليتــه، عبدالحميــد الدبيبــة، بقــرارات 
التزامــه ببنــود خريطــة  مجلــس األمــن الــدويل، مؤكــداً 

ــات.  ــاز االنتخاب ــتهدف إنج ــي تس ــة الت ــق األممي الطري

ــايس، برئاســة محمــد  ــه املجلــس الرئ وتبنــى املوقــف ذات
املنفــي، والــذي دعــا األطــراف كافــة للتعــاون مــع املبعــوث 
ــد  ــة، خال ــرب رئيــس مجلــس الدول ــد، كــا اعت األممــي الجدي
املــري، أن القــرار يتوافــق مــع رؤيــة املجلــس لحلحلــة 
األزمــة وتحقيــق االســتقرار. ويكشــف ترحيــب الفواعــل كافــة 
أن صياغــة قــرار مجلــس األمــن الــدويل جــاء عامــاً بصــورة ال 
تهــدد مصالــح أي مــن األطــراف املتصارعــة يف الشــأن الليبــي. 

سياقات معقدة
يــأيت قــرار مجلــس األمــن األخــر بشــأن ليبيــا يف إطــار جملــة 
مــن املتغــرات التــي طــرأت عــى هــذا امللــف خــال األيــام 

األخــرة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- عــودة التلويــح بالتصعيــد العســكري: حــذر قائــد الجيــش 
الوطنــي الليبــي، املشــر خليفــة حفــر، مــن إمكانيــة خــوض 
حــرب تحريــر فاصلــة حــال تعــر الجهــود الســلمية إلخــراج 
ــا.  ــا، يف إشــارة إىل تركي ــن ليبي ــة م ــة واملرتزق ــوات األجنبي الق

واعتــرب حفــر أن أنقــرة تدفــع بالبــاد نحــو الحــرب. 

وجــاء التصعيــد األخــر مــن قبــل حفــر يف أعقــاب 
اتفاقيتــي التعــاون العســكري التــي كانــت تركيــا قــد وقعتها 
مؤخــراً مــع حكومــة الدبيبــة، واللتــن يتوقــع أن تعــززا مــن 

ــا. ــرب ليبي ــريك العســكري يف غ ــوذ ال النف

2- تحــركات فرنســية الفتــة: شــهدت األســابيع األخــرة عقــد 
ــين يف  ــن السياس ــرز الفاعل ــع أب ــة م ــاءات مكثف ــس لق باري
ليبيــا، مثــل اللقــاءات التــي عقدها املبعــوث الفرنــي الخاص 
ــى  ــا، مصطف ــس يف ليبي ــفر باري ــولر، وس ــول س ــا، ب إىل ليبي
مهــراج، مــع كل مــن رئيــس مجلــس النــواب الليبــي، عقيلــة 
ــاغا،  ــري، وباش ــد امل ــة، خال ــس الدول ــس مجل ــح، ورئي صال

باإلضافــة إىل نائــب رئيــس املجلــس الرئــايس، عبداللــه الــايف، 
فضــاً عــن الدبيبــة. وذلــك بالتزامــن مــع اســتعدادات باريس 
ــا يعكــس ســعي  ــح ســفارتها يف طرابلــس، وهــو م إعــادة فت
باريــس للعــب دور جوهــري يف صياغــة مامــح العمليــة 

ــة. السياســية املرتقب

3- جهــود لتشــكيل حكومــة جديــدة: نــرت تقاريــر غربيــة 
ــس  ــات رئي ــن مباحث ــت ع ــة متخض ــة راهن ــود خط ــن وج ع
مجلــس النــواب الليبــي، عقيلــة صالــح، ورئيــس مجلــس 
ــد املــري، يف اجتاعاتهــا األخــرة يف املغــرب،  ــة، خال الدول
تشــكيل حكومــة جديــدة  عــى  الخطــة  هــذه  تنطــوي 
ــن املجلســن. ــاً بالتنســيق ب ــة، يجــري تشــكيلها حالي توافقي

ــع أن  ــن املتوق ــه م ــر، فإن ــذه التقاري ــة ه ــة صح ويف حال
يــؤدي ذلــك إىل االتفــاق عــى شــخصية جديــدة عوضــاً عــن 
باشــاغا، بعــد إخفاقاتــه املتكــررة لدخــول العاصمــة طرابلــس، 
وكذلــك الدبيبــة، والــذي بــات يواجــه عزلــة داخليــة متزايــدة، 
ــة  ــاعي إلزاح ــل الس ــم للتكت ــات داع ــه ب ــري ذات إذ إن امل
ــري يف  ــس امل ــر مناف ــم األخ ــا دع ــيا بعدم ــة، الس الدبيب

ــة، يف أغســطس 2022. ــس الدول ــات األخــرة ملجل االنتخاب

4- اســتمرار تعــر املســار الدســتوري: كشــف التصويــت 
ــات  ــتمرار الخاف ــن اس ــتورية ع ــدة الدس ــواد القاع ــى م ع
بــن مجلــي النــواب والدولــة حولهــا، حيــث صــوت أعضــاء 
مجلــس الدولــة باإلجــاع عــى منــع ترشــح العســكرين 
ومزدوجــي الجنســية لانتخابــات الرئاســية، وهــو مــا ســيزيد 

ــات. ــراء االنتخاب ــو إج ــاً نح ــي قدم ــة امل ــن صعوب م

انعكاسات محتملة
ــن أن  ــي ميك ــة الت ــات املحتمل ــن االنعكاس ــة م ــاك جمل هن
ــف  ــن يف املل ــي الراه ــدويل واألمم ــم ال ــن الزخ ــض ع تتمخ

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه ــي ميك ــي، والت الليب

1- طــرح محتمــل لخريطــة طريــق جديــدة: عــززت قــرارات 
مجلــس األمــن األخــرة بشــأن امللــف الليبــي الفرضيــة التــي 
كانــت عــدة تقاريــر أملحــت إليهــا قبــل أســابيع عــن وجــود 
ــة  ــة الفاعل ــة والدولي ــوى اإلقليمي ــن الق ــة ب ــات راهن مباحث
ــراء  ــي إىل إج ــدة، تف ــق جدي ــة طري ــا لطــرح خريط يف ليبي
الرئاســية والربملانيــة، وهــو مــا يتســق مــع  االنتخابــات 
ترصيحــات ســفرة بريطانيــا لــدى ليبيــا، كارولــن هورنــدال، 
والتــي أملحــت إىل أن االجتــاع األخــر الــذي اســتضافته 
ــى رضورة  ــاق ع ــن االتف ــر 2022، تضم ــة أكتوب ــدن، نهاي لن

ــات. ــو االنتخاب ــق نح ــد الطري ــتوري ميه ــاس دس ــع أس وض

2- استنســاخ تجربــة الصخــرات: أشــارت بعــض التقديــرات 
إىل أن املباحثــات الراهنــة لطــرح خريطــة طريــق قــد تفــي 
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ــة  ــد وحكوم ــايس جدي ــس رئ إىل التوافــق عــى تشــكيل مجل
تنفيذيــة مصغــرة، ماثلــة لتجربــة حكومــة الوفــاق الوطنــي 
واملجلــس الرئــايس التــي انبثقــت عــن اتفــاق الصخــرات يف 
ــدة  ــات الجدي ــذه الكيان ــن ه ــى أن تضم ــمرب 2015، ع ديس
درجــة أكــرب مــن التوافــق بشــأن عنــارص الســلطة التنفيذيــة 
الجديــدة.  ورمبــا يدعــم هــذا الطــرح القــرار األخــر الصــادر 
عــن مجلــس األمــن الــدويل، والــذي تضمــن اإلشــارة إىل 
ــرض  ــى ف ــادرة ع ــة موحــدة ق ــة ليبي رضوره تشــكيل حكوم

ســيطرتها عــى كافــة أنحــاء ليبيــا.

3- اســتبعاد ســيناريو التصعيــد العســكري: عــى الرغــم مــن 
بقــاء فــرص انــدالع مواجهــات مســلحة خــال الفــرة املقبلــة، 
ــة  ــإن غالبي ــر، ف ــل حف ــن قب ــد األخــر م ــع التصعي ــى وق ع
التقديــرات ترجــح اســتبعاد هــذا الســيناريو، يف ظــل تأكيــد 

القامئــة بأعــال مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريــي لشــؤون 
الــرق األدىن، يائيــل المــربت، والتــي أكــدت رفــض واشــنطن 

ــا. الحــل العســكري وعــودة الــرصاع يف ليبي

ويف الختــام، ياحــظ أن قــرار مجلــس األمــن الجديــد حول 
ــا مل يقــدم أي حلــول فعليــة للمشــاكل الرئيســية، ســواء  ليبي
ــز اإلجــراءات  ــق، أو تعزي ــرار خريطــة طري ــق بإق ــا يتعل في
ــون  ــن أن يك ــدة، وميك ــات جدي ــه النتخاب ــة إىل التوج الرامي
ــاح  ــح ج ــه كب ــو محاولت ــاه ه ــذي تبن ــد ال ــف الجدي املوق
ــة  ــات الداخلي ــتمرار الخاف ــراً الس ــكري. ونظ ــد العس التصعي
حــول القاعــدة الدســتورية، واســتمرار التبايــن اإلقليمــي 
ــك لاســتمرار  ــة ســوف يســتغل كل ذل ــإن الدبيب ــدويل، ف وال

ــلطة.  يف الس
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