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خيري عمر

ــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة فــي  فــــي ظــــل الــ
العملية  مــســتــقــبــل  يــرتــبــط  لــيــبــيــا، 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــســـيـــاق بـــعـــثـــة األمــــم 
ــادة بــنــاء السلطة االنــتــقــالــيــة،  املــتــحــدة فــي إعــ
ــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــوار  وخــــصــــوصــ
ــا يــوفــره مــن فــرصــة لــلــوصــول  الــســيــاســي، ومـ
إلى االنتخابات في 24 ديسمبر/ كانون األول 
2021. وهنا، بدا تغير نظرة البعثة إلى بناء 
الداخلي  التضامن  على  يقوم  انتقالي  نظام 
مــثــيــرًا لــلــجــدل، ســـواء بسبب إلــغــاء صالحية 
املــؤســســات فــي تعطيل املــســار الــســيــاســي أو 
الوحدة  حكومة  مستويات  بني  الترابط  دعــم 
الــوطــنــيــة، غــيــر أن املــســألــة األســاســيــة تتعلق 
ــم املــتــحــدة من  ــ بــمــدى اقـــتـــراب الــلــيــبــيــني واألمـ
حماية النظام االنتقالي والوصول إلى حالة 

السالم.

مسار البعثة الدولية 
للحكومة الوطنية

منذ  ليبيا،  فــي  للدعم  األممية  البعثة  دخلت 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، مــشــوار 
الوصول إلى حكومة الوحدة الوطنية، وفتحت 
السياسي بشأن  الــحــوار  ملتقى  فــي  الــتــداول 
صياغة الصالحيات، ووضع ضوابط املرحلة 
االنتقالية الجديدة. وعلى الرغم من تحّديات 
التراضي على صيغ قانونية، تمكنت البعثة 
مـــن الـــوصـــول إلـــى الــوثــائــق الـــالزمـــة لتكوين 
املـــؤســـســـات وتـــوزيـــع الـــصـــالحـــيـــات، وبــحــيــث 
الليبي«.  السياسي  »االتــفــاق  مــن  جــزءًا  تكون 
 ،».. الطريق  البداية في وثيقة »خريطة  كانت 
التنفيذية واختصاصات  السلطة  صالحيات 

مكوناتها وطريقة اختيار شاغليها.
ــيـــح واالنــــتــــخــــاب  ــتـــرشـ ــيـــغ الـ ــد شـــغـــلـــت صـ ــ وقــ
جانبا كبيرًا من النقاش داخل ملتقى الحوار 
ــى الــبــيــانــات  ــرًا إلــ ــظـ ــه. ونـ ــارجــ الــســيــاســي وخــ
الـــكـــثـــيـــرة بــــني املـــكـــونـــات الــلــيــبــيــة واملـــصـــالـــح 
الـــدولـــيـــة، ظـــهـــرت أربـــعـــة مـــقـــتـــرحـــات، وزادت 
الحــقــا إلـــى اثــنــي عــشــر مــقــتــرحــا، تــنــاولــت كل 
االحـــتـــمـــاالت املــمــكــنــة لــلــتــصــويــت والــتــعــبــيــر 
وراءه.  والــقــوى  الــحــوار  ملتقى  تطلعات  عــن 
وعلى الرغم من صعوبات التعامل مع تكاثر 
البدائل ومحدودية عدد أعضاء امللتقى، يمكن 
الــنــظــر إلــيــهــا كــريــاضــة عــقــلــيــة لتقليل فــرص 
االحــتــجــاج واالنــســحــاب، فــقــد جمعت مــا بني 
اإلقليمي  ـ  املحلي  االنتماء  الرغبة في هيمنة 
وبني االنتماء الوطني. ولذلك، ساهم توسيع 
الخيارات في الوصول إلى مرحلة االنتخابات، 
وتشكيل القوائم، حيث راكم مناخا تفاوضيا 
استوعب التطلعات املتباينة لكل الديناميات 

الليبية.
ــتـــالقـــى هـــــذه الـــصـــيـــغ تـــحـــت مــظــلــة إعـــــادة  وتـ
تــكــويــن الــشــرعــيــة املــؤســســيــة، فــالــحــرص على 
تــمــثــيــل الــجــهــات املــتــنــازعــة فـــي كـــل مـــســـارات 
الـــتـــفـــاوض ال يــعــتــبــر أن نــتــائــج االنــتــخــابــات 
تمثل  و2014،   2012 الــســابــقــة،  الــتــشــريــعــيــة 
قد  القائم،  الوضع  الوحيد ملشروعية  املصدر 
الــحــوار السياسي منذ 2015  تــكــون مــســارات 
املؤسسات  تمثيل  تــدهــور  الستيعاب  مقّدمة 
هيئة الناخبني، سواء في الهيئة التأسيسية 
النواب، حيث ال  أو مجلس  الدستور  ملشروع 
تتجاوز معدالت التصويت لتشكيل الهيئتني 
ــن إجـــمـــالـــي أصــــــوات الــنــاخــبــني.  نــســبــة %8 مـ
 الحــتــواء التباين 

ً
عد هــذه املــعــدالت كافية

ُ
ال ت

السياسي أو ملنح تفويض للمضي في مشوار 
الــتــحــول الــســيــاســي عـــن نـــظـــام الــجــمــاهــيــريــة 

واالنتقال إلى التعّددية السياسية.
الــحــوار السياسي، نشأت  وألجــل دعــم سياق 
السياسات  أداء  لتحسني  مــتــزامــنــة  مـــســـاراٌت 
ــانــــب االقـــــتـــــصـــــادي، عــبــر  الــــعــــامــــة. عـــلـــى الــــجــ
العمل االقتصادية، وهي ذات إطار  مجموعة 
ليبي، يشمل ممثلي حكومة الوفاق والحكومة 
املــؤقــتــة بجانب مــشــاركــة دولــيــة تشمل مصر 
واالتحاد األوروبي والواليات املتحدة، بهدف 
مــســاعــدة واضـــعـــي الــســيــاســات االقــتــصــاديــة 
ــات،  ــ ــــالحــ ــة إصــ ــلــ ــي مــــتــــابــــعــــة ســ ــ الـــلـــيـــبـــيـــني فــ
كــتــوحــيــد املــيــزانــيــة وتــمــكــني املـــؤســـســـات من 
الصرف  االقتصادية، وسياسة لسعر  املــوارد 
والــتــجــارة ومــكــافــحــة الــفــســاد، بــاإلضــافــة إلــى 
املـــســـارت األمــنــيــة والــعــســكــريــة. وفـــي الــســيــاق 
نفسه، توافقت اللجنة الدستورية، 20 يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي 2021، عــلــى إجـــــراء اســتــفــتــاء 
على الدستور قبل االنتخابات العامة في 24 
تكون  بحيث  املــقــبــل،  األول  كــانــون  ديسمبر/ 
الــصــادرة في 29  التأسيسية   الهيئة  مسودة 
يــولــيــو/ تــمــوز 2018 وتــعــديــل املـــواد املتعلقة 

باألكثرية الالزمة العتماد الدستور.
وفي السياق نفسه، حاولت رئيسة بعثة األمم 
املتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز 
املكونات  تطلعات  مــع  يتقاطع  خــطــاٍب  ي 

ّ
تبن

ــان لــديــهــام اهــتــمــام بــاملــنــاســبــات  الــلــيــبــيــة، وكــ
 لدمج املتباعدين مع العملية 

ً
الخاصة مدخال

السياسية. في 13 يناير 2021، قّدمت ويليامز 
تهنئة لألمازيغ بمناسبة بدء السنة الجديدة، 
بما يعكس إدراكا ألهمية إدماج األمازيغ في 
الــتــرتــيــبــات الــجــاريــة، بــعــد مقاطعة اســتــمــّرت 
إلى  املرحلة االنتقالية، وذلك باإلضافة  أغلب 

تثبيت وقف إطالق النار.

مرونة النظام االنتخابي
يشير استقراء مسار الحوار السياسي إلى 
الــدولــي  الــخــالف  اتــســاع  وجــــود مشكلتني، 
حـــول طــريــقــة الـــوصـــول لــلــوضــع الـــدائـــم في 
التشريعية  الجهات  سلطة  وإطــالق  ليبيا، 
البعثة  أفــق زمني. حاولت  املؤقتة من دون 
ــذه الـــفـــجـــوة مـــن خــالل  األمـــمـــيـــة مــعــالــجــة هــ
الحوار،  تكوين هيئة جديدة، لجنة ملتقى 
تــكــون بــمــثــابــة الــجــهــة الــرقــابــيــة الــعــلــيــا في 
الجهة  فوق  اختصاصاتها  وتكون  الدولة، 
للسيادة  األخير  املستقر  وهي  التشريعية، 
والـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي ووجــــهــــة مـــنـــح الــثــقــة 

 أخيرًا.
ً
للحكومة حال

ــذه الـــتـــوجـــهـــات عـــلـــى مــنــاقــشــات  ــ ســــــادت هـ
إعادة صياغة خريطة الطريق في نوفمبر/ 
تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، مـــا شــكــل بــدايــة 
ليبية  بــني مجموعة  الــنــقــاش  لــبــدء  مالئمة 
واملجتمع  الــســيــاســيــة  لــلــمــؤســســات  ممثلة 
ــــي واملـــســـتـــقـــلـــني، وفــــــق صـــيـــغـــة أكـــثـــر  ــدنـ ــ املـ
ــّورًا عـــن لــجــنــة الــــحــــوار وقــــت مـــــداوالت  ــطــ تــ
الــعــام 2015، حــيــث عملت  الــصــخــيــرات فــي 
ــاء الــهــيــئــات الــســيــاســيــة  ــ عــلــى تــحــيــيــد رؤسـ
والـــحـــزبـــيـــة. وبـــهـــذا املــعــنــى، يـــكـــون الـــحـــوار 
الــســيــاســي قـــد تــجــنــب أعـــبـــاء الـــتـــرابـــط بني 
وعلى  اللجنة.  وعضوية  السياسي  املــوقــع 
الرغم من صعوبات مسيرة ملتقى الحوار، 
تبلورت قواعد الحياد وتقليل أثر الضغوط 
مـــن خــــارج االجــتــمــاع لــلــحــفــاظ عــلــى جسد 
اللجنة من االنفراط وفق عملية توازن تدرك 
املصالح  ليبيا واخــتــالف  فــي  الــتــنــاقــضــات 
ــة، وتــقــلــيــل تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى عــمــلــيــة  ــيــ الــــدولــ

اختيار الحكومة الجديدة. 
ــان الـــلـــجـــوء لــتــكــويــن لــجــنــة اســتــشــاريــة  وكـــ
مــن 15 عــضــوًا بــهــدف الــخــروج مــن الخالف 

ثــانــيــة، يتم فيها  تــبــدأ جــولــة  هــذه النسبة، 
تــشــكــيــل قـــوائـــم مـــن أربـــعـــة مــرشــحــني يمثل 
كل منهم إقليما، وبطريقة تمنع الجمع ما 
والحكومة،  املجلس  رئاستي  منصبي  بني 
 17 تزكية  على  قائمة  كــل  تحصل  وبحيث 
ــوز الــقــائــمــة الــحــصــول  عـــضـــوًا. ويــتــطــلــب فــ
على %60 في الجولة األولــى من املشاركني 
األغلبية  الحصول على  أو   التصويت،  في 
الــبــســيــطــة فـــي جـــولـــة ثـــانـــيـــة. تــســاعــد هــذه 
املوصوفة  النسب  القاعدة في حل معضلة 
أو املعطلة، فقد ظلت ليبيا أسيرة الخالف 
حول التوافق بشأن شروط إجازة الدستور 
ــراط مـــوافـــقـــة املـــكـــونـــات  ــ ــتـ ــ ــوانــــني، واشـ ــقــ والــ
إلى  يشير  ما  اإلثنية،  الجماعات  الثقافية، 
إمــكــانــيــة بــنــاء نــظــام انــتــخــابــي يــوفــر عالقة 

متوازنة بني الجهوية والوطنية.
ملعالجة  مرونة  القائمة  نظام  يعطي  وكما 
ــداد الـــســـيـــاســـي، فـــإنـــه يـــوفـــر قـــاعـــدة  ــ ــسـ ــ االنـ
الرئاسي  املجلس  املتبادل ما بني  للتساند 
ــلــــون كـــتـــحـــالـــف  والـــــــــــــــــــوزراء، بــــحــــيــــث يــــعــــمــ
ــمـــل واحــــــــــدة، بـــحـــيـــث تــكــون  ــة عـ ــمـــوعـ ومـــجـ
ــوزراء وشــبــكــة عالقاته  ــ تــصــورات رئــيــس الـ
مــــرتــــكــــزًا أســــاســــيــــا لـــلـــمـــرحـــلـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة. 
وتــبــدو هــذه الصيغة أكثر مــالءمــة للوضع 
ثقافة  تغيير  على  تعمل  عندما  ليبيا،  فــي 
العمل من املحاصصة وتقاسم السلطة إلى 
املسؤولية التضامنية. وبينما اعتمد حوار 
مــشــاورات محدودة في  »الصخيرات« على 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، قـــامـــت، فـــي جـــزء منها، 
على اإلكــراه النفسي، كان اختيار الحكومة 
جهة،  فمن  شفافية،  أكثر   2021 جنيف  فــي 
عــمــلــت عــلــى تــكــويــن نــظــام عــلــنــي الخــتــيــار 
أعـــضـــاء الـــحـــكـــومـــة، والـــعـــمـــل عــلــى تحييد 
املؤثرات الخارجية على قاعة االجتماعات، 
قدر اإلمكان. ويسمح التغير في أداء البعثة 
لـــدى الليبيني  األمــمــيــة بـــوجـــود اســتــجــابــة 
بمخرجات  وااللــتــزام  املسؤولية  ل  تحمُّ في 
ــذه الــطــريــقــة بـــنـــوع من  الــــحــــوار. وتــتــســم هــ
الديناميكية، فهي، من جهة، تدعم التحفيز 
ــــي الــــتــــصــــويــــت، وتــقــطــع  ــلـــى املــــشــــاركــــة فـ عـ
مــن خــارج  التدخل  مــحــاوالت  الطريق على 
الــلــجــنــة أو االنــســحــاب. وبــغــض الــنــظــر عن 
اتـــســـاق اإلجـــــــراءات مـــع الــتــوجــهــات الــعــامــة 
لــلــنــظــم االنــتــخــابــيــة، فــــإن تـــــدارك الــلــيــبــيــني، 
لــجــنــة الــــحــــوار، لــلــعــمــل بـــهـــا، يــمــثــل ســابــقــة 
االنــتــخــابــي،  الــنــظــام  فـــي  يــمــكــن تضمينها 
وتغيير قاعدة الصوت الواحد غير املتحول 
التي أهدرت أغلبية األصوات في انتخابات 
الــنــواب. ويمكن  املــؤتــمــر الــوطــنــي ومجلس 
االنتقال  السلم االنتخابي نوعا من  وصف 
ــب املــــزايــــدات الــقــائــمــة 

ّ
الــطــبــيــعــي نــحــو تــجــن

ــروع االنــــتــــقــــال املـــدنـــي  ــشــ بــــالــــصــــراع بــــني مــ
واملـــشـــروع الــعــســكــري، وأيــضــا، بسبب قلق 

الجماعات اإلثنية واملكونات الثقافية.

اتجاهات التصويت
ــلــــة الــــتــــصــــويــــت الــــفــــردي  بــــعــــد انــــتــــهــــاء مــــرحــ
ووضــــوح تشتت األصـــــوات، تــم االنــتــقــال إلــى 
ــان مــن  ــ ــم. كـ ــقــــوائــ خـــيـــار االخـــتـــيـــار مــــن بــــني الــ

املالحظ أن استراتيجية الترشيح على تثبيت 
موقع رئيس املجلس الرئاسي للشرق الليبي، 
فــيــمــا يــكــون رئــيــس الــــــوزراء مـــن غـــرب ليبيا. 
لقوائم،  التصويت  اتجاهات  أهمية  وبجانب 
تشير النتائج إلى وجود طفرة في التصويت 
لــقــائــمــة مــحــمــد املــنــفــي ـ عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة، 
فــبــيــنــمــا حـــصـــل أعــــضــــاؤهــــا مـــنـــفـــرديـــن عــلــى 
إجمالي ثمانية أصــوات في مرحلة االختيار 
ــفـــردي، فــإنــهــم أيــضــا، لــم يــشــكــلــوا تنافسية  الـ
على  الالفي  الله  عبد  محتملة، عندما حصل 
صــوت واحــد من إجمالي 37 صوتا للمنطقة 
الــغــربــيــة. شــهــد االنــتــقــال إلـــى مــرحــلــة الــقــوائــم 
حيث  التصويت،  اتجاهات  فــي  نوعيا  تغيرًا 
حــصــلــت قــائــمــة الــدبــيــبــة عــلــى 20 صـــوتـــا، ثم 
الثانية،  الجولة  فــي  إليها 19 صوتا  أضــافــت 
فيما زادت قائمة عقيلة صالحـ  فتحي باشاغا 
ــن، ال  ــراهــ ــوات فـــقـــط. فـــي الـــوقـــت الــ ــ تــســعــة أصــ
ــرات عـــلـــى تــفــســيــر اتـــجـــاهـــات  ــ ــــؤشـ تـــســـاعـــد مـ
الــتــصــويــت. ولــكــن بالنظر إلـــى وجـــود اتــجــاه 
واسع إلى رفض رئيس مجلس النواب، يمكن 
الــقــول بــوجــود نـــوع مـــن  الــتــصــويــت العقابي 
ــالـــح، ملــســانــدتــه الـــحـــرب على  ــد عــقــيــلــة صـ ضـ
ــر قويا 

ّ
الــعــاصــمــة، ويــمــكــن اعــتــبــار هـــذا املــؤش

لدرجة عدم اختيار باشاغا لرئاسة الوزراء.

سياقات خارج الحوار
ــــت أن تـــصـــمـــيـــم ســــيــــاق الــــحــــوار  ــالفـ ــ ــن الـ ــ مـ
تــأثــيــر خليفة  اســتــطــاع تحييد  الــســيــاســي 
حــفــتــر عــلــى دفـــع األعـــضـــاء إلـــى االنــســحــاب 
النتيجة  النار. هذه  وااللتزام بوقف إطالق 
بــســبــب تــضــافــر شــفــافــيــة وانـــضـــبـــاط نــظــام 
الــتــصــويــت والـــتـــوافـــق الــــدولــــي عــلــى وقــف 
ــال إلـــــى الــــســــالم. فــــي هـــذا  ــقــ ــتــ الــــحــــرب واالنــ
الـــســـيـــاق، يــمــكــن فــهــم تــصــريــحــات حــكــومــة 
شرق ليبيا تعبيرًا عن القبول بنتائج حوار 
جــنــيــف والــحــكــومــة. ولــعــل مــشــاركــة عقيلة 
ز مـــنـــاخ الـــتـــعـــاون مـــع املــرحــلــة 

ّ
ــز ــعـ صـــالـــح تـ

املكونات  بني  الثقة  ببناء  وتسمح  املؤقتة، 
الليبية املختلفة. ويمكن فهم بيان »القيادة 
العامة...«، 2021/02/06، على نحٍو مماثل، 
ال يـــرفـــض الــعــمــلــيــة االنــتــقــالــيــة الـــجـــديـــدة. 
ــى طــــريــــقــــة الـــتـــصـــويـــت  ــ ــ ويــــمــــكــــن الــــنــــظــــر إلـ
ــطـــا لـــخـــيـــارات   وسـ

ً
ــال ــ ــا شــكــلــت حـ ــهـ عـــلـــى أنـ

األحــــــــزاب والـــجـــمـــاعـــات اإلثـــنـــيـــة واملــــواقــــف 
ــا بــــني فـــبـــرايـــر/ شــبــاط  األيـــديـــولـــوجـــيـــة، مــ
النتائج  هــذه  فتتالقى  أيــلــول،  وسبتمبر/ 
مع تبني »تحالف القوى الوطنية« تصّورًا 
لـــإقـــالع عـــن الــجــهــويــة وتــقــاســم املــنــاصــب، 
يــنــايــر 2021(،   25( الــتــحــالــف،  يــــرى  حــيــث 
ــة يــمــثــل قــاســمــا  ــيـ ــمـ أن مـــســـار الــبــعــثــة األمـ
فرصة  ويمنح  الليبيني،  لتطلعات  مشتركا 
للوصول إلى االنتخابات في 24 ديسمبر/ 
كانون األول املقبل. وهي سياقات »العدالة 
والــبــنــاء« فــي الــوصــول إلــى تسوية عــادلــة، 
 يلبي املخاوف املترتبة على أزمة 

ً
تضع حال

الثقة وتعزيز خيارات بناء الدولة سلميا.
ــام، لـــم تــكــن األطـــــراف الــخــارجــيــة  وبــشــكــل عــ
ــن املــشــهــد الــلــيــبــي. ومــنــطــقــيــا، ال  بــعــيــدة عـ
يمكن استبعاد أثرها في النتائج الحالية، 
لكن الالفت، هذه املرة، تزايد إدراك الليبيني 
أهمية بناء الثقة الداخلية والقبول املتبادل، 
عــــلــــى خــــــــالف ســــــوابــــــق بــــائــــســــة ارتــــبــــطــــت 
بــــالــــحــــجــــرات املـــنـــفـــصـــلـــة والـــــلـــــقـــــاءات غــيــر 
نقل  الوسيط في  املباشرة، واالعتماد على 

الرسائل.
وتــكــمــن الــقــيــمــة املـــضـــافـــة لــنــتــائــج الـــحـــوار 
الــحــالــيــة فـــي جــانــبــني؛ األول، حــيــث تــطــور 
على  اقــتــصــرت  فبينما  املــشــاركــني،  تركيبة 
ــاء مــجــلــس الــــنــــواب فـــي غـــدامـــس )29  أعـــضـ
الحــقــا  ــا  ــهـ ــإنـ فـ  ،)2014 أيــــلــــول  ســـبـــتـــمـــبـــر/ 
املدني  املجتمع  منظمات  لتشمل  توسعت 
وشخصيات مستقلة وممثلني عن »املؤتمر 
الـــوطـــنـــي«، بــحــيــث تــســتــقــر نــســبــة أعــضــاء 
البرملان عند %34 من مكونات لجنة الحوار. 
وترجع بدايات هذه املسيرة إلى مقترحات 
رئيس البعثة األممية األسبق طارق متري، 
وطــورهــا غــســان ســالمــة، حتى وصــلــت إلى 
شكلها الحالي، بحيث تعالج فجوة تمثيل 
الفاعلني  املجتمع وتنامي شبكات  البرملان 
ــا الــجــانــب  ــارج الــســيــاقــات الــرســمــيــة. أمــ ــ خـ
الثاني، فهو ما يتعلق بوصول شخصيات 
لم تتوّرط في الحرب األهلية، ويمكنها بناء 
وخارجيا.  داخليا  واســعــة  اتــصــال  شبكات 
ولــعــل الــتــحــّركــات األولـــيـــة، ســـواء فــي سعي 
مجلس النواب إلى االنعقاد أو زيارة املنفي 
خليفة حفتر في بنغازي، تشير إلى إمكانية 
بــنــاء ســيــاق تــواصــل مــع مختلف األطـــراف 
الرغم  السابقة. وعلى  التناقضات  وتجاوز 
ــة، فمن  مـــن اســـتـــمـــرار تــشــتــت ســلــطــة الــــدولــ
 لتالقى 

ً
املرجح أن يوفر هذا السياق فرصة

على  الــخــارجــي  والــتــوافــق  الداخلية  اإلرادة 
دعم املسار السلمي.

)كاتب وباحث مصري(

فرصة لتالقى اإلرادة الداخلية والتوافق الخارجي

الحوار الليبي 
وإعادة بناء مسار السالم

المسألة األساسية 
تتعلق بمدى اقتراب 

الليبيين واألمم 
المتحدة من حماية 

النظام االنتقالي 
والوصول إلى حالة 

السالم

ساهم توسيع الخيارات 
في الوصول إلى 
مرحلة االنتخابات، 

وتشكيل القوائم، 
حيث راكم مناخًا 

تفاوضيًا استوعب 
التطلعات المتباينة 

لكل الديناميات الليبية

يرتبط مســتقبل العملية السياســية في ليبيا حاليًا بســياق بعثة األمم المتحدة في إعادة بناء السلطة االنتقالية، وخصوصًا ما 
يتعلق بطبيعة الحوار السياســي، وما يوفره من فرصة للوصول إلى االنتخابات في 24 ديســمبر 2021. .. قراءة في مستجدات 

الحوار الليبي وإمكانيات نجاحه في الوصول إلى السالم

طفلة خالل احتجاج في طرابلس في 2020/1/24 )األناضول(

تحييد  استطاع  ليبيا  في  السياسي  الحوار  سياق  تصميم  أن  الالفت  من 
تأثير الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، على دفع األعضاء إلى االنسحاب 
شفافية  تضافر  بسبب  النتيجة  هــذه  الــنــار.  إطــالق  بوقف  ــتــزام  واالل
وانضباط نظام التصويت والتوافق الدولي على وقف الحرب واالنتقال 
إلى السالم. في هذا السياق، يمكن فهم تصريحات حكومة شرق ليبيا 
تعبيرًا عن القبول بنتائج حوار جنيف والحكومة. ولعل مشاركة عقيلة 
صالح تعزّز مناخ التعاون مع المرحلة المؤقتة، وتسمح ببناء الثقة بين 

المكونات الليبية المختلفة.

سياق الحوار السياسي
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ــيــــة اخـــتـــيـــار الـــحـــكـــومـــة، تــوصــلــت  ــول آلــ ــ حــ
إلـــى صــيــغــة مــتــدّرجــة، فــي املــرحــلــة األولــــى، 
يــتــم اخــتــيــار كــل إقــلــيــم ممثله فــي املجلس 
ــاســـي، بــحــيــث يــحــصــل عــلــى %70 من  ــرئـ الـ
أصـــــــوات لــلــمــجــمــع االنـــتـــخـــابـــي اإلقــلــيــمــي. 
ر حــصــول املــرشــحــني على 

ّ
وفـــي حــالــة تـــعـــذ


