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املقدمة
بعــد سلســلة مباحثــات طويلــة امتــدت أكثــر مــن ســت ســنوات 
ــدة يف  ــة جدي ــلطة تنفيذي ــن س ــاري، ع ــباط اجل ــن، يف ٥ فرباير/ش ُأعل
ــة تنتهــي بإجــراء  ــة انتقالي ــاد يف مرحل ــوىل إدارة شــؤون الب ــا تت ليبي
ــمرب/ ــن ديس ــرين م ــع والعش ــة يف الراب ــية وبرملاني ــات رئاس انتخاب

كانــون األول املقبــل، وســط ترحيــب دويل وإقليمــي بالقيــادة اجلديــدة، 
ــاق. ــة منتهكــي االتف واســتعداد غــريب وأممــي ملعاقب

فقــد ُأعلــن فــوز قائمــة »املنفــي« يف تصويــت اجلولــة الثانيــة ملنتدى 
احلــوار السياســي الليــي املنعقــد يف جنيــف، بتســعة وثاثــن صوتــً، 
مقابــل أربعــة وثاثــن صوتــً للقائمــة املنافســة بقيــادة عقيلــة صــاحل. 
تكونــت القائمــة الراحبــة مــن عبــد احلميــد دبيبــة رئيســً للحكومــة 
االنتقاليــة، وحممــد املنفــي يف منصــب رئيــس اجمللــس الرئاســي الليــي، 
ــن  ــد اهلل حس ــوين وعب ــى الك ــس موس ــوَي اجملل ــة إىل عض باإلضاف

الــايف.

تتميــز هــذه التشــكيلة بشــخصياهتا »غــر اجلدليــة«، واليت مل تســهم 
بشــكل مباشــر يف الصراعــات العســكرية، إذ يُعــرف عــن دبيبــة بأنــه 
رجــل أعمــال وشــخصية دبلوماســية مقبولــة لدى األوســاط السياســية 
داخليــً وخارجيــً، ويُعــد املنفــي عضــوًا ســابقً عــن مدينــة طــربق 
ــن  ــة ع ــه املدافع ــرف بتصرحيات ــام«، وعُ ــي الع ــر الوط يف »املؤمت
الدميقراطيــة، واملؤكــدة لضــرورة إخضــاع املؤسســة العســكرية لســلطة 
ــخصيات  ــايف ش ــد ال ــوين وعب ــن الك ــد كلٌّ م ــن يع ــة، يف ح مدني
معتدلــة، وهلمــا مواقــف معارضــة لاقتتــال الداخلــي بــن األطــراف 

الليبيــة.
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يتعــن علــى الســلطة االنتقاليــة اجلديــدة، يف غضــون ثاثــة أســابيع  
ــة  ــي للمصادق ــان اللي ــحيها للربمل ــدمي مرش ــا، تق ــخ انتخاهب ــن تاري م
عليهــم، لتبــدأ مهامهــا يف تســير أعمــال البــاد، واإلعــداد النتخابــات 
يُؤمــل منهــا أن تضــع هنايــة لعقــد مــن الصــراع والفوضــى، وتعيــد 

ليبيــا إىل بــر األمــان وبنــاء الدولــة املنشــودة.
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حمطات احلوار اللييب
تعيــش ليبيــا منــذ الثــورة الشــعبية ضــد نظــام معمــر القــذايف عــام 
2٠١١ حالــة مــن الفوضــى والعنــف، بلغــت ذروهتــا عــام 2٠١٤، نتيجــة 
الصــراع السياســي والعســكري بــن معســكرين، أحدمهــا يف طرابلــس 
غــريب البــاد برئاســة فائــز الســراج، رئيــس اجمللــس الرئاســي حلكومة 
ــاد  ــرقي الب ــازي ش ــر يف بنغ ــً، واآلخ ــا دولي ــرف هب ــاق، املعت الوف
بقيــادة القائــد العســكري خليفــة حفتــر. وقــد أدت مســاندة أطــراف 
ــا؛ إذ  ــول أمده ــارك وط ــع املع ــن إىل توس ــن املتنافس ــة للفريق أجنبي
ســاندت تركيــا وقطــر وإيطاليــا حكومــة طرابلــس، يف حــن ســاندت 

مصــر واإلمــارات وروســيا وفرنســا قــوات الشــرق. 

لذلــك ســعت األمــم املتحــدة جبهودهــا الدبلوماســية، منــذ ســبتمرب/
أيلــول عــام 2٠١٤، إىل عقــد سلســلة طويلــة مــن املباحثــات، مجعــت 
فيهــا منــدويب األطــراف الليبيــة يف ســبيل حــل الصــراع وإهنــاء حالــة 
ــيت  ــات ال ــم االتفاق ــن أه ــن ضم ــاد. وم ــتمرة يف الب ــرب املس احل
ــع يف  ــرات املوق ــاق الصخ ــو اتف ــة ه ــراف الليبي ــه األط ــت إلي توصل
١7 ديســمرب/كانون األول 2٠١٥، الــذي نــص علــى تشــكيل الســلطات 
التشــريعية والتنفيذيــة للبــاد، حبيــث تقــوم حكومــة الوفــاق الوطــي 
مبهــام الســلطة التنفيذيــة، ويتــوىل الربملــان الليــي املنتخــب عــام 2٠١٤ 
)برملــان طــربق( مهــام الســلطة التشــريعية، باإلضافــة إىل جملــس أعلــى 

للدولــة يكــون جهــة استشــارية.

ــة االنقســام  ــا، واســتمرت حال ــزم هب ــاق مل يُلتَ إال أن نتيجــة االتف
ــع  ــة، إىل أن مت التوقي ــراف املتفاوض ــن األط ــكري ب ــراع العس والص
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علــى اتفــاق وقف إطــاق النــار يف جنيــف، يف 2٣ أكتوبر/تشــرين األول 
املاضــي، ومشــل االتفــاق عــودة القــوات العســكرية إىل ثكناهتــا، وتبادل 
ــة  ــون ثاث ــة يف غض ــع املرتزق ــاء مجي ــن، وإج ــن الطرف ــرى ب األس

ــح الطــرق الرئيســية. أشــهر، وإعــادة فت

ونتيجــة لذلــك دخلــت ليبيــا مرحلــة هــدوء نســي وتــدين وتــرة 
املعــارك، وهــو مــا ســاعد علــى إطــاق مفاوضــات جديــدة بغــرض 
التوصــل إىل حــل ســلمي للنــزاع الدمــوي الدائــر. وبــدأت مباحثــات 
منتــدى احلــوار السياســي الليــي إلرســاء دعائــم العمليــة الدميقراطيــة 
واإلســراع يف انتخــاب هيئــة شــرعية موحــدة لــكل مؤسســات الدولــة 
ــدى  ــة يف املنت ــات الليبي ــات واملكون ــف التوجه ــل خمتل ــة، ومت متثي الليبي
ــه اخلمســة والســبعن؛ موزعــن بــن  بتعيــن األمــم املتحــدة ألعضائ
٣7 عضــوًا عــن إقليــم طرابلــس غــرب ليبيــا، و2٤ عضــوًا عــن إقليــم 
برقــة يف الشــرق، و١٤ عضــوًا عــن إقليــم فــزان يف اجلنــوب. وعُقــدت 
ــاين 2٠2٠، ومت  ــن ٩ إىل ١٥ نوفمرب/تشــرين الث ــس م أوىل جلســاته يف تون
االتفــاق علــى ثاثــة ملفــات رئيســية هــي: خارطــة الطريــق، ومعاير 

الترشــح، وحتديــد اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة.

ــوار  ــدى احل ــارية ملنت ــة االستش ــاع اللجن ــد اجتم ــك عُق ــد ذل بع
السياســي الليــي يف جنيــف، مــن ١٣ إىل ١٦ يناير/كانــون الثــاين املاضــي، 
بغــرض حتديــد آليــة اختيــار ســلطة تنفيذيــة موحــدة، وشــهد إمجاعــً 
علــى أن يكــون الترشــيح بشــخصية واحــدة عــن كل إقليــم، علــى أن 
تكــون عمليــة االنتخــاب داخــل جممعــات األقاليــم كًا علــى حــدة، 
ــى  ــول عل ــل احلص ــة ألج ــبة 7٠ باملئ ــى نس ــول عل ــتراط احلص واش
املنصــب، ويف حــال عــدم حتقيــق النســبة املطلوبــة ميكــن اللجــوء إىل 
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نظــام القوائــم، حبــد ٤ قوائــم علــى األكثــر، حبيــث تُحــدد قائمــة 
ــدى بشــكل  ــا أعضــاء املنت ــن مث يصــوت عليه ــكل املرشــحن، وم ل

مجاعــي.

وبنــاء علــى االجتمــاع االستشــاري عُقدت جلســات املنتــدى األوىل 
يف جنيــف بــن ١- ٥ فرباير/شــباط هبــدف انتخــاب الســلطة التنفيذيــة 
مــن بــن األمســاء املرشــحة لقيــادة البــاد يف مرحلــة انتقاليــة حــى 
ــرر يف 2٤ ديســمرب/كانون األول 2٠2١. ونتيجــة  ــات املق ــد االنتخاب موع
ــد  ــة األوىل، أعي ــة يف اجلول ــاب اهليئ ــدى يف انتخ ــاء املنت ــل أعض لفش
ــاب  ــن انتخ ــفر ع ــذي أس ــم، ال ــام القوائ ــى نظ ــاء عل ــراع بن االقت

ــة. ــة االنتقالي ــة واملنفــي لتــويل مهــام اهليئ قائمــة دبيب

منــح االتفــاق اجلديــد بارقــة أمــل يف خــروج ليبيــا مــن أزمتهــا 
احلاليــة، ويبــدو أن اجملتمــع الــدويل رأى ضــرورة إهنــاء الصــراع والبــدء 
مبرحلــة جديــدة، وســعى إىل منــح االتفــاق اجلديــد ضمانــات تكفــل 
عــدم ســقوطه، بــدءًا بتعيــن مباشــر ملنــدويب املنتــدى السياســي، وقد 
اختــرت اهليئــة التنفيذيــة اجلديــدة مــن بــن أعضائــه، مــرورًا بالتعهد 
ــاق، وصــواًل إىل  ــذ االتف ــى تنفي ــي لإلشــراف عل ــق أمم ــال فري بإرس
اســتعداد أمريكــي أورويب حملاســبة كل مــن يقــوض العمليــة االنتقاليــة 

يف ليبيــا.

ــل السياســي  ــب العم ــرروا تغلي ــر ق ــق حفت ــاء فري ــدو أن حلف ويب
علــى اســتمرار التحــرك العســكري، والدفــع حنــو التســوية السياســية 
ــي يف  ــهد السياس ــر املش ــاء حفت ــويل حلف ــوط لت ــة أي ضغ دون ممارس
ــيت مل  ــرب ال ــة للح ــة الباهظ ــة التكلف ــك نتيج ــة، وذل ــة املقبل املرحل
يعــد مبقــدور اجلميــع حتملهــا، خاصــة بعــد اآلثــار املدمــرة جلائحــة 
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ــة. ــدول ومؤسســاهتا املالي ــى اقتصــاد ال ــا عل كورون

فقــد صــرح اجلانــب الفرنســي مبســاندة بــاده للجهــود األمريكيــة 
ــه الرمســي،  ــة، وأكــد مــن خــال متحدث يف التســوية السياســية الليبي
ــار،  ــاق الن ــف إط ــة وق ــي، أولوي ــمرب/كانون األول املاض يف 28 ديس
ووجــوب امتنــاع مجيــع األطــراف عــن التصعيــد العســكري. فضــًا 
عــن التحــركات الدبلوماســية املصريــة رفيعــة املســتوى مــع حكومــة 
ــودة  ــار ع ــن يف إط ــن اجلانب ــة ب ــات املهم ــث امللف ــس لبح طرابل
ــات  ــنوات، والتصرحي ــتمرت س ــة اس ــد قطيع ــا بع ــات بينهم العاق
ــي،  ــمرب/كانون األول املاض ــة ديس ــتركة، هناي ــة املش ــية التركي الروس
ــو  ــزاع حن ــراف الن ــع بأط ــا، والدف ــع يف ليبي ــع الوض ــرورة تطبي بض

ــامل. ــوار الش احل
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موقف الدول الكربى واإلقليمية
ــان  ــدر بي ــا ص ــدة يف ليبي ــة اجلدي ــن احلكوم ــان ع ــب اإلع عق
ــا  ــة إىل إيطالي ــا باإلضاف ــا وفرنس ــدة وأملاني ــة املتح ــترك للمملك مش
ــه يف  ــل إلي ــذي مت التوص ــاق ال ــً باالتف ــدة، مرحب ــات املتح والوالي
ــا ومصــر  املنتــدى السياســي الليــي. كذلــك باركــت كلٌّ مــن تركي
واإلمــارات والســعودية واملغــرب وصــول األطــراف الليبيــة إىل صيغــة 

ــة.  ــة املقبل ــير املرحل ــل تس ــن أج ــة م توافقي

مــن جانبهــا رحبــت األمــم املتحــدة باالتفــاق، ودعــت إىل احتــرام 
ــن  ــن م ــت وتســليم ســلس للســلطة، وخــروج املقاتل ــج التصوي نتائ
ليبيــا وقفــً للجــدول الزمــي الــذي مت التوافــق عليــه، وأعلنــت نيتهــا 
إرســال فريــق أممــي لوقــف إطــاق النــار يف ليبيــا، وتثبيــت نتائــج 

االتفــاق علــى أرض الواقــع.

ميكــن أن تعــد كل هــذه التصرحيــات املؤيــدة رســالة ثقــة للســلطة 
اجلديــدة، مفادهــا بــأن اجملتمــع الــدويل ســيقف إىل جانبهــا الســتكمال 
بنــود احلــل السياســي، وســيمنحها الشــرعية الكاملــة يف كل خطواهتــا 
ــة  ــتقرار وتصفي ــادة االس ــة، وإع ــات الدول ــد مؤسس ــة إىل توحي الرامي

البــاد مــن كل املليشــيات واملرتزقــة األجنبيــة.

والســؤال املطــروح: أيقــوم اجملتمــع الــدويل بــدوره يف توفــر الدعــم 
الــكايف مبــا يســاهم يف خــروج ليبيــا مــن نفــق الفوضــى والصــراع 
ــلطة  ــرك الس ــنوات، أم يت ــر س ــذ عش ــه من ــذي تعيش ــكري ال العس

ــة تواجــه حتديــات املرحلــة وحدهــا؟ االنتقالي
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عقبات تواجه احلكومة اجلديدة
ــكل  ــه »سيش ــد أن ــول أك ــة األناض ــع وكال ــة م ــث دبيب يف حدي
ــع  ــن مجي ــام ب ــال الس ــى إح ــتعمل عل ــراط، س ــة تكنوق حكوم
ــه  ــيت تواج ــربى ال ــاكل الك ــل املش ــى ح ــة، وعل ــراف املتنازع األط
البــاد، وال ســيما مواجهــة أزمــة كورونــا ومعاجلــة مصاعــب احليــاة 

ــة«. ــات العام ــردي اخلدم ــاء وت ــاع الكهرب ــة؛ كانقط اليومي

ومــن خــال تصرحيــات دبيبــة يتبــن أن مهــام الســلطة االنتقاليــة 
ــتعجلة اآليت: املس

ــرف  ــها املص ــى رأس ــة، وعل ــكرية واملالي ــة العس ــد املؤسس - توحي
ــة. ــات املالي ــزي واملؤسس املرك

- إجــاء املرتزقــة والقــوات األجنبيــة، وتثبيــت وقــف إطــاق النار، 
ومجع الســاح املنتشــر خــارج املؤسســة العســكرية.

ــال  ــن خ ــي؛ م ــعب اللي ــات الش ــة احتياج ــى تلبي ــل عل - العم
ــاء. ــذاء والكهرب ــاه والغ ــر املي ــات وتوف ــن اخلدم حتس

ــة،  ــرق املغلق ــح الط ــادة فت ــة، وإع ــة التحتي ــم البني ــادة ترمي - إع
وال ســيما الطريــق الســاحلي مصراتــه وســرت الرابــط بــن الشــرق 

ــرب. والغ

- جتهيــز املؤسســات املســؤولة عــن االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة 
يف هنايــة العــام اجلــاري.

ــرث  ــا ت ــة، لكوهن ــة يف الصعوب ــة غاي ــة املؤقت ــام احلكوم إن مه
ــك  ــد تواجــه كذل ــة، وق ــدة طويل ــذ م ــأزم من تراكمــات وضــع مت
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ــا،  ــن أداء مهامه ــا ع ــا وتعيقه ــاء عليه ــد األعب ــة تزي ــل إضافي عراقي
ــا: ومنه

ــن  ــان م ــن الربمل ــو متك ــة ه ــام احلكوم ــف أم ــق يق - أول عائ
ــان مل  ــث إن الربمل ــة، حي ــة الثق ــح الســلطة املؤقت ــق النصــاب ملن حتقي
ــع  ــال من ــن احتم ــاث ســنوات، فضــًا ع ــدة ث ــد بنصــاب م ينعق
رئيــس برملــان الشــرق، عقيلــة صــاحل، الــذي خســر تصويــت اهليئــة 
االنتقاليــة، منــح الثقــة للحكومــة، أو تشــريعه قوانــن قــد تعيــق عمل 

ــة.  ــة املؤقت اهليئ

- قــد تواجــه احلكومــة عراقيــل أمنيــة حتــول دون اســتام الســلطة 
ــيما يف  ــي، وال س ــراب اللي ــى كل الت ــا عل ــا وهيمنته ــط نفوذه وبس
ــك  ــة املســتقلة ال متتل ــة االنتقالي ــك ألن شــخصيات اهليئ الشــرق؛ وذل
مليشــيات أو قبائــل مســلحة تدعمهــا، وهــو مــا قــد حيــول دون متكنها 
مــن تنفيــذ مهامهــا، إذ مــن املرجــح أال تلتــزم األطــراف الليبيــة ذات 
النفــوذ والقــوة بنتائــج االتفــاق، ورمبــا تنقلــب عليــه وعلــى الســلطة 

الناجتــة عنــه.

ــوار  ــدى احل ــدويب منت ــدة ملن ــم املتح ــن األم ــإن تعي ــك ف - كذل
السياســي، الذيــن انتخبــوا أعضــاء رئاســة احلكومــة االنتقاليــة، جعــل 
شــرحية مــن الليبيــن تشــكك يف شــرعيتهم علــى اعتبارهــم هيئــة ال 
متثــل مكونــات اجملتمــع الليــي وأطيافــه، ومل ينتخبهم الشــعب مباشــرة. 
لذلــك مــن احملتمــل أن تشــهد احلكومــة معارضــة وعرقلــة مــن قبــل 

هــذه الفئــات الــيت ال تعتــرف بشــرعيتها.

- باإلضافــة إىل أن الــدول واألطــراف اليت اســتثمرت الفوضــى والعنف 
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داخــل األراضــي الليبيــة، والــيت ال تــزال تفكــر بنفــس املنطق، ســوف 
ــى األرض، وســيكون  ــق مكاســب هلــا عل تســتمر يف مســاعيها لتحقي

هلــا تأثــر قــوي علــى مــآل األوضــاع السياســية مســتقبًا يف ليبيــا.

- دور األمــم املتحــدة وقراراهتــا قــد يســهم أيضــً يف عرقلــة عمــل 
ــدة  ــرض قاع ــة إىل ف ــات األممي ــعت املفاوض ــدة، إذ س ــة اجلدي احلكوم
ــع  ــراك مجي ــدف إش ــم، هب ــً لألقالي ــية وفق ــب السياس ــيم املناص تقس
ــد  ــذه احملاصصــة ق ــدة، ولكــن ه ــة اجلدي ــة احلكومي ــم يف اهليئ األقالي
تــؤدي إىل تعزيــز االنقســام الليــي، وتضاعــف العقبــات أمــام عمليــة 

ــاد. ــام يف الب الس
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السيناريوهات
ــدة منعطفــً مهمــً يف مســار  ــة اجلدي ــة االنتقالي يعــد تشــكيل اهليئ
عمليــة الســام يف ليبيــا، ويبعــث رســالة تفــاؤل لتفامهــات مســتقبلية 
بــن الفرقــاء الليبيــن، وإحــال االســتقرار وتدعيــم األمــن يف البــاد. 
ــات  ــكري واالنف ــد العس ــن التصعي ــوف م ــل التخ ــك يظ ــع ذل وم
األمــي قائمــً، وال ســيما مــع ارتبــاط امللــف الليــي بقــوى أجنبيــة 
عديــدة، ومبصــاحل متناحــرة قــد تدفــع حنــو تــأزمي الوضــع يف ليبيــا، 
ــة  ــة القادم ــال املرحل ــيناريوهات خ ــون الس ــع أن تك ــك يُتوق لذل

ــايل: كالت

جناح املرحلة االنتقالية يف املهلة احملددة هلا
يــرى هــذا الســيناريو أن مجيــع املكونــات الليبيــة واألطــراف الدولية 
ســتتجه إىل دعــم جهــود اهليئــة اجلديــدة وتوحيــد اجلهــود حنــو وصول 

ليبيــا إىل انتخابــات 2٤ ديســمرب/كانون األول دون أي صــراع حمتمل.

يؤيــد هــذا الســيناريو الدعــم الــدويل إلعــان تشــكيل احلكومــة، 
وهــو مــا قــد يســاهم يف محايــة املرحلــة االنتقاليــة إىل أن تصــل ليبيــا 

ــة. ــية والربملاني ــات الرئاس ــة االنتخاب إىل مرحل

ولكــن املعطيــات علــى األرض تظهــر بــأن املعرقــات أكثــر مــن 
احملفــزات لنجــاح الســلطة اجلديــدة يف تنفيــذ خارطــة العمــل احملــددة 
ــة  ــي واألنظم ــات األم ــى واالنف ــم الفوض ــزال دعائ ــا ت ــا، ف هل
املتنافســة موجــودة علــى الســاحة، وهــو مــا يرجــح احتماليــة عــودة 
النــزاع وعــدم اســتقرار األوضــاع يف ليبيــا. فضــًا عــن تعثــر األمــم 
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ــاق  ــود اتف ــذ كل بن ــى تنفي ــة عل ــراف الليبي ــار األط ــدة يف إجب املتح
أكتوبــر، وهــو مــا جعــل الوضــع امليــداين هشــً وقابــًا للتصعيــد يف 

أي حلظــة. 

دخول البالد يف مرحلة انتقالية طويلة 
يعــد هــذا الســيناريو مســارًا وســطيً، إذ يرجــح أن الوضــع املتــأزم 
يف ليبيــا قــد حيــول دون أي إجنــاز يذكــر للحكومــة االنتقاليــة يف خمتلف 
ــة، وهــو مــا يدفــع اجملتمــع  ــة واالقتصادي األصعــدة السياســية واألمني
الــدويل إلعــادة اجللســات التفاوضيــة بــن الفريقــن، ومتديــد املرحلــة 

االنتقاليــة ألبعــد مــن التوقيــت املتفــق عليــه.

وممــا يقــوي التحــرك يف هــذا املســار هــو عــدم وجــود اســتعداد 
تــام مــن قبــل األطــراف الليبيــة والداعمــن األجنبيــن لتقــدمي تنازالت 
شــافية لتحقيــق الســام يف البلــد، ويف الوقــت نفســه أهنكــت املعــارك 
قــوى الفريقــن البشــرية واملاديــة، وهــو مــا يرجــح اســتمرار الشــد 

واجلــذب بــن املعســكرين وإطالــة عمــر املرحلــة االنتقاليــة.

انزالق الوضع وعودة االنفصال السياسي وصراع األقاليم جمددًا
يعتقــد هــذا الســيناريو أن اهليئــة االنتقاليــة لــن تتمكــن مــن تنفيــذ 
ــى  ــة عل ــة هبــا؛ لعــدم امتاكهــا ألدوات فعال ــق املكلف خارطــة الطري
أرض الواقــع، ويرجــح عــودة الصــراع جمــددًا، وهومــا ينــذر باهنيــار 

مهــام احلكومــة االنتقاليــة. 

وممــا يدعــم هــذا الســيناريو أن مهلــة إخــراج املرتزقــة مــن ليبيــا 
قــد انتهــت دون أن تتمكــن اللجنة العســكرية الليبيــة املشــتركة )٥+٥(، 
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الناجتــة عــن اتفــاق 2٣ أكتوبــر، مــن إجبــار املرتزقــة والقــوات األجنبية 
ــودة  ــة ع ــئ بإمكاني ــا ينب ــو م ــة، وه ــادرة األراضــي الليبي ــى مغ عل
ــر أي  ــة إىل ذلــك، مل يتضمــن اتفــاق 2٣ أكتوب ــزاع املســلح. إضاف الن
ــن  ــراج املقاتل ــال إخ ــة جــدد ح ــب مرتزق ــدم جل ــق بع ــود تتعل بن
ــة إحضــار مرتزقــة جــدد حــال  األجانــب، وهــو مــا ينبــئ بإمكاني

احلاجــة إليهــم.

كمــا أن املشــاريع اخلارجيــة داخــل ليبيــا، الــيت تســعى إىل حتقيــق 
ــى  ــل عل ــن تعم ــكري، ل ــا العس ــرب وجوده ــا ع ــوذ هل ــدة نف قاع
اســتتباب الوضــع يف ليبيــا، ولــن تقــف معارضــة حــال فشــل تنفيــذ 

ــن األطــراف املتنازعــة.  ــار ب اتفــاق وقــف إطــاق الن
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اخلامتة
ــتبعد أن  ــن املس ــدة، وم ــات عدي ــة حتدي ــلطة االنتقالي ــه الس تواج
تنتهــي املرحلــة االنتقاليــة يف وقتهــا احملــدد، ومــن املرجــح أن تطــول 
ــاق  ــف إط ــى وق ــي عل ــاق حقيق ــل اتف ــة إىل أن حيص ــذه املرحل ه

ــراف.  ــع األط ــل مجي ــن قب ــوده م ــذ كل بن ــار، وتنفي الن

ــة التفــاؤل الــيت تســود اجملتمــع الليــي بعــودة  وبالرغــم مــن حال
احليــاة السياســية يف ليبيــا إىل مســارها الطبيعــي، يظــل الترقــب قائمــً 
يف مــدى قــدرة األطــراف الليبيــة علــى تنفيــذ بنــود االتفــاق، ومتكــن 
اهليئــة املؤقتــة مــن تنفيــذ مهامهــا، ولكــي يتحقــق ذلــك ال بــد مــن 

توافــر جمموعــة مــن الشــروط يف املرحلــة االنتقاليــة، منهــا:

- دعــم حقيقــي وجــاد مــن قبــل اجملتمــع الــدويل جلهــود الســلطة 
التنفيذيــة املؤقتــة دون احنيــاز لطــرف علــى حســاب اآلخــر، باإلضافــة 
ــت  ــود تثبي ــم جه ــة، وتدعي ــاح واملرتزق ــن الس ــا م ــغ ليبي إىل تفري

األمــن ووحــدة األراضــي الليبيــة.

- حتــرك اهليئــة االنتقاليــة بشــكل فعــال علــى مســتوين؛ األول القيام 
ــة  ــكرية واالقتصادي ــة؛ العس ــاالت احليوي ــة يف كل اجمل ــات حملي بإصاح
ــع كل األطــراف  ــاين التنســيق املســتمر م ــة، والث ــة واألمني واالجتماعي

املتنفــذة واملؤثــرة يف الشــأن الليــي.

ــلطة  ــول الس ــة ح ــخصيات الليبي ــات والش ــاف كل املكون - التف
ــا. ــام بواجباهت ــزم للقي ــا يل ــكل م ــا ب ــدة، ومتكينه ــة اجلدي التنفيذي
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جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .١

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .٣

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




