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 مقدمة

لم تكن حالة االستقطاب املوجودة يف الحالة الليبية وليدة األحداث املتأخرة فيها، من انقسام يف األجسام التنفيذية 
مايو/أيار  16وتكوين حكومتين، ومحاولة الحكومة املكونة مؤخًرا من البرملان يف طبرق دخول العاصمة، طرابلس، يف 

التعامل معه من العاصمة، وكذلك لم يكن رفض حكومة الوحدة الليبية  املاضي، للبدء يف عملها، ولتكون واقًعا يمكن
لهذا الفعل من البرملان، وال اآللية التي قفزت ىلع االتفاق السياسي املبرم يف جنيف واملنشئ لها كحزمة واحدة 

دة للدعم يف مع املجلس الرئاسي الجديد، والتي جاءت عبر تفاهماٍت وحوارات متعددة، قادتها بعثة األمم املتح
إلنهاء االنقسام السياسي أواًل، واألجسام املؤسسية املوازية يف البالد ثانًيا، وصواًل  (1)ليبيا، عبر ملتقى الحوار الليبي

د، عبر إلى التهيئة الالزمة لالنتقال إلى مرحلة االنتخاب وتجديد األجسام التشريعية والتنفيذية تبًعا لذلك يف البال
، لم يكن ذلك بداية االستقطاب، وإنما تكونت هذه الحالة من تراكم الصراعات (2)خريطة الطريق املعدَّة سلًفا لذلك

السياسية واألمنية عبر سنوات مختلفة تباينت فيها اآلراء واختلفت فيها التجاذبات والدوامات السياسية، لينتج عن 
حاد بين األجسام التشريعية يف البالد، وصواًل إلى صراعات مسلحة تغذيها األطراف اإلقليمية والدولية ذلك انقسام 

املتداخلة يف الحالة الليبية بطريقة أو أخرى، كل ذلك من الديناميات التي أوصلت حالة البالد إلى هذا املأزق، 
لة مقبلة إلى حالة من االنقسام والتشظي، وبالتالي واإلشكال السياسي والدستوري، الذي قد يتطور مرة أخرى يف مرح

نحاول يف هذه الورقة تقدير املوقف الحالي لألزمة، قراءة يف األحداث السابقة، والوضع الحالي، وكذلك املآالت التي 
 يمكن أن ُتنتجها، وصواًل إلى مقاربة استشرافية ملا قد تؤول إليه األحداث والحالة السياسية يف البالد.

 قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية يف طرابلس خالل اشتباكات اندلعت عقب دخول باشاغا العاصمة )وكالة األنباء األوروبية(



 وًلا: اًلستقطاب مَدخل اًلنقسامأ

ال يمكن تقييم الوضع الحالي للحالة السياسية يف البالد واالنقسام الحاصل فيها، من دون الرجوع إلى ماهية هذا 
من العام املاضي، واعتمادها  2021فبراير/شباط  5االنقسام وبدايته، خاصة بعد اختيار حكومة الوحدة الوطنية، يف 

. والناظر لذلك كله ال يجد صعوبة يف تحديد موطن الخلل 2021مارس/آذار  10يف طبرق بتاريخ من قبل البرملان 
وبداية هذا االستقطاب الذي كان يف بادئ األمر استقطاًبا مصلحيًّا بين البرملان وحكومة الوحدة الوطنية ليتطور 

آلخر، ليس يف ظل املماحكات واملصالح بعدها وينتقل إلى مراحل حادة من االستقطاب التي دعت كل منهما إلسقاط ا
التي يحاول أن يجنيها كل فريق، بل أيًضا يف ظل قلب املعادلة السياسية والعودة بها إلى املربع األول، باعتبار أن 
االستقطاب بينهما كان، يف وقت ما، استقطاًبا نخبويًّا عبر تحصيل املصالح، واملوازنة بين االستفادة وعدم إسقاط 

وبمعنى آخر، السير مًعا بأهداف مغايرة، وصواًل إلى مرحلة قطف الثمار، غير أن هذا الوضع لم يستطع كالهما اآلخر. 
املحافظة عليه، أو حتى السير فيه طوياًل، العتبارات قد تكون واضحة لكل متابع، لعل أبرزها: استحالة السير مًعا وفق 

نها الفاعل يف املشهد الليبي داخليًّا، ومن ثمَّ إقليميًّا. ولعلَّ ذلك توجهات ورؤى مختلفة تتغذى من الذاتية، وإبراز كو
، حيث وجد البرملان الحكومة تسحب 2021سبتمبر/أيلول  21هو السبب الرئيسي يف سحب الثقة من الحكومة، يف 

كون هذا البساط تدريجيًّا من حلفائه اإلقليميين، وتثبت كونها الفاعل الرئيسي يف املشهد الليبي. وكذلك 
. وبالتالي، سرعان ما (3)االستقطاب، يف حقيقته، تحكمه الوالءات السياسية التي ال يمكنها الجمع بين الشيء وضده

كان االنقسام وتكوين حكومة جديدة من البرملان هو الخطوة املتقدمة التي اتخذها البرملان وداعموه إقليميًّا، بينما 
وة املضادة من حكومة الوحدة الوطنية وحلفائها إقليميًّا ودوليًّا، وكذلك أوساط داخلية، هو عدم االعتراف كانت الخط

، والتوجه نحو الدفع بواقع جديد تكون فيه االنتخابات وتجديد (4)بالحكومة الجديدة، والتشكيك يف شرعيتها
 تغيير.األجسام التشريعية هو الفيصل يف ال

 ثانًيا: خارطة طريق البرملان

املاضي اعتبر البرملان أن املعرقل لذلك  2021ديسمبر/كانون األول  24بعد أن ُأفشل إجراء االنتخابات املقررة يف 
حكومة الوحدة الوطنية، بينما اعتبرت الحكومة وغيرها من النخب والكيانات السياسية يف البالد أن الفشل يف إجراء 

أحادي من البرملان املنقسم ىلع نفسه؛ حيث لم يقدم قاعدة  االنتخابات كان بسبب قوانينها، التي صدرت بشكل
دستورية توافقية تسير عليها االنتخابات، وإنما جاءت ىلع شكل قرارات أحادية ليس عليها اتفاق حتى من البرملان 

اضحة التي كان نفسه؛ األمر الذي اعُتبر هو مكمَن الخلل يف تعطيل إجراء االنتخابات. وإزاء الفشل وانسداد املعالم الو
، اتخذ البرملان يف طبرق التوجه إلى خارطة طريق جديدة لم ُتعلم (5)من املقرر السير عليها وفق خارطة حوار جنيف

معاملها بالتحديد، وىلع إثر هذا الفعل كان هناك انقسام حاد بينه وبين املجلس األىلع للدولة يف طرابلس بشأن 
ريق املعتمدة من مجلس النواب، القاضية بتشكيل حكومة جديدة واالتفاق ىلع املسار الدستوري الحًقا؛ خارطة الط

األمر الذي لم يوافقه فيه املجلس األىلع للدولة، معبًِّرا عن رفضه لخارطة الطريق، وكذلك طريقة اختيار رئيس حكومة 
سي النواب والدولة ىلع خارطة طريق تؤدي إلى تغيير الحكومة واالتفاق ىلع ، بعد اتفاق لجنتي مجل(6)جديدة

؛ األمر الذي ُيظهر لكل (7)املسار الدستوري، بتشكيل لجنة دستورية للنظر يف مشروع الدستور وتقديمه لالستفتاء
، وعدم وجود اتفاق بين املجالس التشريعية يف متابع أن هناك خيوًطا غير واضحة املعالم يف هذه الخارطة أواًل



البالد ىلع هذا اإلجراء ثانًيا، وإزاء ذلك كله وجود قوى فاعلة إقليمية تدعم وكذلك تغذِّي هذا التوجه املتََّخذ من قبل 
 البرملان.

 ثالًثا: االعتراف بالحكومة الجديدة

ل البرملان بشكل صريح وواضح ال من البعثة األممية يف لم يكن هناك اعتراف بـ"الحكومة الليبية" املشكَّلة من قب
، (8)ليبيا، وال من الدول اإلقليمية والدولية املتداخلة يف الشأن الليبي باستثناء روسيا التي أعلنت اعتراًفا صريًحا بها

بيا، أبقت خطوط االتصال مفتوحة مع كال كما أن األمم املتحدة، وعبر املستشارة الخاصة ألمينها العام بشأن لي
الجانبين، ضمن مساعيها للتوصل إلى مخرج لألزمة عبر تحقيق توافٍق ما بين الطرفين، الذي لم تستطع التقدم فيه 
إلى اآلن، باستثناء بعض التوافقات التي حدثت بين لجنتي النواب واألىلع للدولة يف القاهرة إزاء تكوين قاعدة 

، والتي لم تكتمل أعمالها إلى اآلن، والتي ستكون مهددة بنسف هذا التقدم يف لقاءاتها املقبلة من دستورية جديدة
 .(9)هذا الشهر عند التطرق ملواد حساسة ومفصلية سواء يف شروط الترشح للرئاسة وكذلك املدد القانونية فيها

كما أن األمم املتحدة مؤخًرا ترى أن حل األزمة الليبية ال َيْكُمن يف تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، بل 
، غير أن هذا التوجه (10)تتوجه نحو مرحلة دائمة يتفق الليبيون ىلع طريقتها، للحفاظ ىلع وحدة البالد واستقرارها

خطوات حقيقية نحو ذلك، خاصة أن البعثة لم تقدِّم خطوات عملية وفاعلة بعيدة عن السيناريوهات لم تقابله 
املتكررة يف كل انسداد سياسي يطرأ يف البالد، باستثناء محاوالتها تخفيف حدة الوضع بين األطراف السياسية يف 

 .(11)ليبيا، ومراكز القوة املتنافسة فيها

 رابًعا: محاولة فرض أمر واقع )القوة والنفط(

الكل ربما يتفق "تصريًحا" ىلع عدم استعمال القوة يف فرض حالة جديدة يف البالد، غير أن الواقع يكاد أن يكون 
مغايًرا وإن لم يكن ىلع إطالقه، فاملحاولة األخيرة "للحكومة الليبية"، املنشأة من قبل برملان طبرق، للدخول إلى 

لعاصمة، طرابلس، وفرض أمر واقع جديد فيها، كاد أن ُيحدث صراًعا مسلًحا ُيدخل البالد يف فوضى مركَّبة، باعتبار ا
 مراكز القوة فيها، وكذلك االستقطاب الداخلي الناجم عن ذلك.

، عبر تحالفات كما أن معادلة النفط والتلويح بها كانت ظاهرة بقوة هذه املرة لفرض اتجاه معين يف السياسة الليبية
مناطقية، تحركها قوى سياسية، فقد طالب "مغلقو النفط" خالل بيانات مصورة لهم "بخروج حكومة الوحدة الوطنية 

، كما طالب أعضاء اللجنة العسكرية املشتركة (12)من املشهد وتسليمها السلطة إلى الحكومة املكلفة من البرملان"
لون لقوات "عملية الكرامة" يف الشرق الليبي، بإيقاف تصدير النفط وإغالق الطريق الساحلي وإيقاف ( املمث5+5)

الرحالت الجوية بين الشرق والغرب، إلى حين تسليم حكومة الوحدة الوطنية السلطة يف البالد إلى حكومة البرملان 
 .(13)يف طبرق

 فرض أمر واقع مغاير؛ حيث إن حكومة الوحدة الوطنية ال تزال تحتفظ ببقائها واستمرارها، كل ذلك لم ُيجد نفًعا يف
معتبرة أن الطريق الوحيد الذي يمكن عزلها عن طريقه هو إجراء االنتخابات وتجديد األجسام السياسية يف البالد 



تتخذ مدينة سرت وسط  -ة من قبل البرملاناملنشأ-الشرعية ومن َثمَّ التنفيذية؛ األمر الذي جعل "الحكومة الليبية" 
البالد مقرًّا لها، ويف تعزيز هذا االتجاه عقد البرملان جلسة له فيها، يف أواخر الشهر املاضي؛ األمر الذي اعتبره كثيرون 

 يمثل خطوة يف االعتراف بعدم قدرة حكومة البرملان ىلع السيطرة ىلع طرابلس أو حتى االستقرار -كما هو الواقع-
فيها، وهذه أولى الخطوات يف إعالن فشل حكومة برملان طبرق، كما أن هذا اإلجراء ستكون له آثار سلبية ىلع البالد، 
اقتصاديًّا وأمنيًّا، ناهيك عن الوضع السياسي املتأزم أصاًل، وكذلك العودة بها إلى املربع األول، وذلك بأن يكون فيها 

 يف العاصمة طرابلس، والثانية يف مدينة سرت. حكومتان، بشرعيتين متضاربتين، األولى

وهذا االنقسام الذي بدأ فعليًّا يف السلطة التنفيذية سيلقي بظالله كذلك ىلع مسارات األزمة يف البالد ككل، كما 
لم الذي كانت نهايته صراًعا مسلًحا لم ينته إال بتوافقات إقليمية وأخرى دولية أنتجت توافًقا نسبيًّا  2014حدث منذ 

يستمر أكثر من عام ونيف، غير أن املعطيات الحالية خاصة اإلقليمية والدولية املتداخلة يف األزمة الليبية ال تتجه 
اليوم نحو مزيد من الصراع املسلح يف البالد، وإنما تحاول إيجاد حالة توافقية بين كل األطراف والعبور نحو مرحلة 

لم يتبلور شكلها إلى اآلن يف ظل تجاذبات إقليمية كل منها له خياراته  دائمة تنهي املراحل االنتقالية وفق آلية
 واتجاهاته ومن ثمَّ مصالحه يف ليبيا.

 خامًسا: التدخل اإلقليمي والدولي

تتسم العالقات بين دول الجوار املعنية بالوضع الليبي بحالة استقطاب مشابهة ملا كانت قبل إنشاء حكومة موحدة 
زال تدعم مجلس النواب يف طبرق، وتحركاته، وآلياته السياسية، غير أنها من جهة أخرى جعلت الباب للبالد، فمصر ال ت

مفتوًحا كذلك مع حكومة الوحدة الوطنية واملجلس األىلع للدولة، وخير شاهد ىلع ذلك الحوارات التي ُتعقد يف 
 القاهرة بين لجنتي النواب واألىلع للدولة حول القاعدة الدستورية.

ملقابل أيًضا، فإن دول الجوار األخرى كتونس والجزائر ال تزال تدعم حكومة الوحدة الوطنية؛ حيث نشط مؤخًرا الدور با
الجزائري ىلع املستوى اإلقليمي لفرض وجوده يف األزمة الليبية باعتبار الجزائر إحدى دول الجوار الفاعلة يف ليبيا 

قبل حول ليبيا ىلع ذلك، معتبرة أن "دول الجوار هي مفتاح حل  وال يمكن تخطيها، كما أكدت مخرجات برلين من
. كما أن الجزائر وغيرها من دول الجوار تعتبر حكومة الوحدة (14)األزمة يف ليبيا، داعية إياها إلى دعم مسار الحوار"

ف الدولي، كل ذلك بمقاربة موازية حول إيجاد الوطنية السلطة الوحيدة املعترف بها يف البالد، من منطلق االعترا
مخرج سلمي وواقعي لحل اإلشكال داخل البالد، كما هي الحال يف املغرب الذي سبق ورعى اتفاق الصخيرات، يف 

، املسير للعملية السياسية يف البالد؛ حيث استضافت مؤخًرا اجتماًعا بين قادة سياسيين وعسكريين من برقة 2015
، ليأتي هذا االجتماع بعد أيام من محاولة حكومة البرملان يف طبرق (15)من طرابلس والزاوية ومصراتة إلى جانب قادة

الدخول إلى العاصمة، طرابلس، وفشلها؛ األمر الذي يطرح تساؤالت حول االجتماع ونتائجه العامة، وكذلك تأثيره ىلع 
 د، واملسارات املتوقعة يف العملية السياسية املقبلة.الوضع امليداني واألمني يف البال

كل ذلك وبجميع مقدماته ومعطياته يقود إلى حالة واحدة، وهي استبعاد اندالع مواجهات مسلحة ىلع األقل يف 
الوقت الحالي، ولكن باملقابل قد توجد تفاهمات أخرى تقود إلى تغيير يف العملية السياسية الحالية للبالد قد ال 



كون مآالتها إيجاد انتخابات حقيقة يف أقرب اآلجال؛ األمر الذي ال ترتضيه القاعدة الشعبية التي تدعم التوجه إلى ت
 تجديد السلطة التشريعية يف البالد يف أقرب وقت ممكن.

 سادًسا: مقاربة البعثة األممية للحل يف ليبيا

، يف ظل تصاعد املخاوف 2022 الثالث من مارس/آذار أطلقت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، كخطة أولى، يف
من انزالق البالد نحو حرب أهلية، مبادرة إلنشاء قاعدة دستورية جديدة توافقية ُتجرى ىلع إثرها االنتخابات يف البالد 

ى ستة عبر لجنة مشتركة من مجلسي النواب واألىلع للدولة؛ حيث بدأت مباحثاتها األولية بعدَّة اجتماعات ىلع مد
مايو/أيار  15أيام يف القاهرة، لم يرشح عنها توافق فعلي إلى اآلن، ليكون آخر املدة يف التوافق ووصول إلى نتائج يف 

ديسمبر/كانون األول املاضي ومحاولة إيجاد توافق  24الحالي، غير أن هذا السيناريو يعتبر متكرًرا باعتبار ما كان قبل 
التوافق قد ال يكون واقعيًّا باعتبار املقدمات التي ىلع إثرها ُتعرف النتائج وَتَتَحدَّد  قبل هذا املوعد. وبالتالي، فإن

 املآالت.

وإزاء ذلك، قد يكون للبعثة يف ليبيا خيار ثان يف حالة الفشل، وهذا ما بدا واضًحا وجليًّا، يف كثير من تحركاتها يف 
شأ املجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية يف جنيف، األزمة، قد يكون ىلع غرار مسار ملتقى الحوار الذي أن

أو عبر خيار ثالث قد ينشأ عن هذا املسار يف تكوين حكومة ثالثة بموازاة مع تكوين مسار دستوري وقانوني جديد 
 ُتجرى عليه االنتخابات يف البالد وفق أطر محددة بالتواريخ واملدد.

يًّا وإقليميًّا مع جميع األطراف يف البالد داخليًّا، ومع األطراف الخارجية، اإلقليمية كل ذلك ُيقرأ من تحركات البعثة داخل
منها والدولية التي تدعم األطراف املختلفة يف البالد، وهذا السيناريو هو األقرب إلى اآلن، باعتبار أن التوافق بين 

 ن قبل.لجنتي النواب واألىلع للدولة قد يكون من الصعوبة بمكان كما كان م

؛ (16)كما أن مجلس األمن تتجاذبه األطراف الدولية كما هي الحال بين أميركا وروسيا، بشأن تعيين مبعوث أممي جديد
؛ األمر الذي جعل مجلس األمن 2022أبريل/نيسان  30إذ تنتهي مهمة البعثة السياسية لألمم املتحدة يف ليبيا، يف 

شأن عدد من املسائل يف ليبيا، لذلك لم ُتمدَّد مهمة بعثة األمم املتحدة يف سبتمبر/أيلول ألكثر يشهد خالفات ب
، وبالتالي فإن البعثة تحاول إيجاد حل لألزمة (17)من أربعة أشهر، ثم ُمدِّدت يف يناير/كانون الثاني ثالثة أشهر فقط

يرة للحل نحو التوجه إلى مرحلة دائمة وإنهاء املراحل االنتقالية املتتالية التي كانت يف أقرب اآلجال، وعبر آفاق مغا
 عبر سنوات جزًءا من صناعتها وصياغتها وجعلها واقًعا.

 

 

 

 



األجسام  اآلثار املترتبة اإلجراء املؤتمر أو االتفاق التاريخ
 السياسية

ديسمبر/كانون  17
 2015األول 

اختالف يف القبول به من  - املغرب)اتفاق الصخيرات(
عدمه بين األطراف 

السياسية واألجسام 
التشريعية )املؤتمر الوطني 

 العام، والبرملان(.

مسار سياسي  -
 جديد.

فرض أمر  - 
 واقعي.

تكوين  -
غرفتين 

لألجسام 
التشريعية 

)البرملان 
واملجلس 

األىلع 
 للدولة(.

تكوين  -
مجلس 
 رئاسي.

وجود  -
حكومة 

موازية يف 
 ق. الشر

ديسمبر/كانون 19
 2020األول 

 إيجاد خارطة طريق. - 1مؤتمر برلين 

 إنهاء الصراع. -

 وقف إطالق النار. -
 

التأكيد ىلع  -
اتفاق 

 .(18)الصخيرات

الدعوة إلى -
تجديد 

املجلس 
 الرئاسي.

الدعوة إلى  -
تكوين 

حكومة 
 موحدة.

نوفمبر/تشرين 
  2020الثاني 

تونس )ملتقى الحوار 
 السياسي الليبي(

االتفاق ىلع خارطة طريق  -
 جديدة.

إجراء االنتخابات الرئاسية  -
 24والبرملانية يف 

 .2021ديسمبر/كانون األول 

إقرار وثيقة  -
البرنامج 

السياسي 
الوطني للمرحلة 
التمهيدية للحل 

 .(19)الشامل

 



 يونيو حزيران 23 
2021  

التأكيد ىلع إجراء  - 2مؤتمر برلين 
االنتخابات الرئاسية 

 24والبرملانية يف 
 .2021ديسمبر/كانون األول 

تبني الترتيبات الدستورية  -
 .(20)والتشريعية لالنتخابات

إصالح الوضع  -
 األمني.

 

فبراير/شباط   26
2020  

جنيف )ملتقى الحوار 
 ي الليبي(السياس

 تكوين ثالث لجان:

لجنة للصياغة، والقانونية،  -
 واالستشارية.

للعمل ىلع إجراء االنتخابات 
 يف موعدها.

البد يف وضع  -
القاعدة 

الدستورية 
لالنتخابات 

الرئاسية 
 والبرملانية.

اختيار  -
مجلس 
رئاسي 
جديد، 
ورئيس 

للحكومة 
املوحدة 

 الحالية.

 البعثة يف حل األزمة الليبية، ومؤتمراتها الدولية، ومقارباتها االنتقالية:والجدول التالي يوضح تحركات 

ونستخلص من ذلك كله أن البعثة يف املقام األول عادة ما تدور يف املراحل االنتقالية وتجديدها وإيجاد أطر للحل 
و مرحلة دائمة وإنهاء املراحل تجري وفق هذا املسار، غير أن التحركات األخيرة بدأ يطرأ عليها التغير؛ حيث تتجه نح

 االنتقالية املتعاقبة والدفع إلجراء االنتخابات كإطار لحل األزمة.

 خاتمة 

الحالة الليبية تمر بمسارات متعاكسة داخليًّا وإقليميًّا ومن َثمَّ دوليًّا، ناهيك عن وجود حالة من االنكفاء الدولي حيالها، 
 وبالتالي فإن تسوية األزمة يف هذه املرحلة تمر بحسابات دقيقة يمكن أن تتلخص يف السيناريوهات اآلتية:

دستورية جديدة، وبالتالي فشل إجراء االنتخابات واستمرار الوضع الحالي فشل التوافق ىلع قاعدة  السيناريو األول:
 مع تعمق يف االنقسام والعودة إلى املربع األول بحكومتين يف طرابلس وسرت.

إيجاد شيء من التوافق يف املسارات السياسية األمنية التي سينعكس أثرها ىلع لجنتي البرملان  السيناريو الثاني:
للدولة يف إنشاء قاعدة دستورية جديدة تحمل يف طياتها شيًئا من التوافق وليس كله، واعتبارها  واملجلس األىلع

 مرجًعا يف إجراء االنتخابات، كل ذلك باستبعاد احتمال صراع مسلح ىلع األقل يف هذه املرحلة.

ميركية وكذلك القوى األوروبية إيجاد تسوية سياسية جديدة عبر البعثة ومن ثم الواليات املتحدة األ :السيناريو الثالث
املستفيدة من النفط الليبي املتوقف، وكذلك بمشاركة القوى اإلقليمية املتدخلة يف ليبيا، عبر إيجاد تسوية غير 



تقليدية عبر ملتقى حواري أو ما شابه، تنتج عنه حكومة جديدة وفق أطر توافقية كلها تقود إلى إنهاء املرحلة 
نتخابات وعدم تكرار سيناريوهات املاضي، خاصة إذا ُوجد حراك شعبي حقيقي يدفع نحو االنتقالية وإجراء اال

 االنتخابات بطريقة أو أخرى، وهذا السيناريو هو األقرب.

 ، كاتب ليبي.الفيتوري شعيب*

 مراجع

وشاملة، إلنهاء املرحلة االنتقالية، وكذلك حيث توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ىلع خارطة طريق إلجراء انتخابات وطنية ( 1)
إصالح السلطة التنفيذية بما يتماشى وخالصات مؤتمر برلين، ضمن خارطة طريق كحزمة واحدة. ينظر: "ملتقى الحوار السياسي الليبي"، 

 tcedOH/3ly.bit://https(: 2022حزيران /يونيو 1موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، )تاريخ الدخول: 

 1الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل"، موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، )تاريخ الدخول:  نظر: "وثيقة البرنامج السياسي( ي2)
 JMGv4m/3ly.bit://https(: 2022حزيران /يونيو

 2، )تاريخ الدخول: 2021سبتمبر/أيلول  29ينظر: "هذا االستقطاب الليبي بين البرملان والحكومة"، الفيتوري شعيب، العربي الجديد، ( 3)
 tlzX0x/3ly.bit://https(: 2022حزيران /يونيو

، )تاريخ 2021سبتمبر/أيلول  21ول "دستورية" القرار ومصير االنتخابات"، قناة الحرة، ينظر: "سحب الثقة من حكومة الدبيبة.. تساؤالت ح( 4)
 fPO8u/33ws.arbne://https(: 2022حزيران /يونيو 1الدخول: 

، )تاريخ الدخول: 2022يناير/كانون الثاني  10األناضول لألنباء، ينظر: "دعوة أممية الحترام الجدول الزمني لخارطة الطريق الليبية"، وكالة ( 5)
 8u7H/391ly.bit://https(: 2022حزيران /يونيو 2

حوالي  تحيث صوَّ  ؛حيث انقسم أعضاء مجلس الدولة بشأن اختيار فتحي باشاغا لتشكيل الحكومة الجديدة بتكليف من مجلس النواب( 6)
عبد الحميد  ،ا لصالح استمرار رئيس حكومة الوحدة يف ليبياعضًو 54ت ا من أعضاء املجلس لصالح إجراءات مجلس النواب، فيما صوَّعضًو 74

ة عن ينظر: "شرعية القرار وتداعياته.. ملاذا حجب البرملان الليبي الثق .الدبيبة، معتبرين أن إجراءات مجلس النواب بسحب الثقة منه باطلة
 HUfGPb/3ly.bit://https(: 2022حزيران /يونيو 2تاريخ الدخول: )، 2021سبتمبر/أيلول  22حكومة الدبيبة؟" الجزيرة نت، 

تاريخ ، )2022مارس/آذار  4 ،"، الجزيرة نتحكومة جديدة والدبيبة يرفض تسليم السلطة.. حالة استقطاب جديدة يف غربي ليبيا"( 7)
  Xw5j8x/3ly.bit://https (:2022حزيران /يونيو 2الدخول: 

للوزراء قد قوبل بتحفظات من قبل األمم املتحدة ىلع لسان أمينها العام، كما أن  اباعتبار أن تصويت البرملان لصالح اختيار باشاغا رئيًس( 8)
ينظر: "فتحي باشاغا: ملاذا حاول رئيس الوزراء  .ا، إذا ما تم استثناء اعتراف الحكومة الروسية بحكومة باشاغاا دوليًّلم ينل اعتراًف التعيين

  Q5vW8m/3in.bbc://shttp (:2022حزيران /يونيو 2، )تاريخ الدخول: 2022مايو/أيار   17، دخول طرابلس؟"، بي بي سي نيوز

 3، )تاريخ الدخول: 2022أبريل/نيسان  17ينظر: "كواليس اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية املشتركة يف القاهرة"، العربي الجديد، ( 9)
 GgvY3m/3ly.bit://https(: 2022حزيران /يونيو

ا إزاء االستقطاب السياسي الحاد يف ليبيا وتداعياته ىلع استقرار البالد"، املوقع اإللكتروني لألمم ا عميًقيبدي قلًقينظر: "األمين العام ( 10)
 zdOitV/3ly.bit://https(: 2022حزيران /يونيو 3، )تاريخ الدخول: 2022آذار مارس/  5املتحدة،

حزيران /يونيو 2، )تاريخ الدخول: 2022آذار مارس/ 17"االستقطاب" السياسي املستمر يف ليبيا"، وكالة األناضول لألنباء،  "قلق أممي إزاء( 11)
2022 :)NhGMlV/3ly.bit://https 

https://bit.ly/3tcedOH
https://bit.ly/3m4JMGv
https://bit.ly/3x0tlzX
https://arbne.ws/33u8fPO
https://bit.ly/391H7u8
https://bit.ly/3HUfGPb
https://bit.ly/3x8j5Xw
https://bbc.in/3m8vW5Q
https://bit.ly/3m3GgvY
https://bit.ly/3zdOitV
https://bit.ly/3NhGMlV


ناطقهم لحين تسليم حكومة الوحدة الوطنية حيث أعلن أعيان يف وسط وجنوب ليبيا إيقاف إنتاج وتصدير النفط من حقول بم( 12)
ا ىلع الدبيبة.. أعيان ينظر: "اعتراًض .برئاسة عبد الحميد الدبيبة، السلطة للحكومة املكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا

(: 2022حزيران /يونيو 2، )تاريخ الدخول: 2022أبريل/نيسان  17بالوسط والجنوب يوقفون تصدير النفط"، وكالة األناضول، 
H3XL6x/3ly.bit://https 

حزيران /يونيو 2، )تاريخ الدخول: 2022أبريل/نيسان  9" يعلنون تعليق عملهم باللجنة"، وكالة األناضول، 5+5"ليبيا.. ممثلو حفتر يف "( 13)
2022 :)MXVw7z/3ly.bit://https 

 3، )تاريخ الدخول: 2020يناير/كانون الثاني  25تأثير لدول الجوار يف األزمة الليبية؟"، الجزيرة نت،  "عقب اجتماعها يف الجزائر.. أي( 14)
 h6GGjC/3ly.bit://https(: 2022حزيران /يونيو

(1) Nova: libia: al via incontro tra leader militari di est e ovest in Marocco, ci sono anche i figli di Haftar (2). 24.5.2022. 
McxYfU/3ly.bit://https(3.6.2022):  on Accesses 

 

ممي الجديد من أبناء القارة السمراء، فيما تعارض بريطانيا والواليات حيث تصر الدول اإلفريقية وروسيا، ىلع ضرورة أن يكون املبعوث األ( 16)
 4، وكالة األناضول، متحدث أممي: نولي أهمية قصوى لتعيين مبعوث جديد يف ليبيا" نظر:ُي .املتحدة وأغلب الدول األوروبية هذا التوجه

 QE3Npj/3ly.bit://https (:2022حزيران /يونيو 3)تاريخ الدخول: ، 2022مايو/أيار 

إلى مجلس األمن أسماء شخصيات  ،أنطونيو غوتيريش ،لم يقدم األمين العام لألمم املتحدة (،2021)فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني املاضي ( 17)
خالف " ستيفاني وليامز. ينظر: ،الدبلوماسية األميركيةن مستشارة خاصة لهذا امللف هي ا لكوبيش، ولكنه عيَّيمكن أن تتولى املهمة خلًف

 (:2022حزيران /يونيو 3، )تاريخ الدخول: 2022أبريل/نيسان  20، موقع قناة الحرة"، يف مجلس األمن حول املبعوث األممي لليبيا
3AcT7m/3ws.arbne://https 

للتطبيق من أجل الحل السياسي يف ليبيا،  بوصفه إطاًرا قاباًل« الصخيرات»ختامي ىلع ذكر االتفاق السياسي الليبي حيث جاء البيان ال( 18)
بعثة األمم املتحدة ، موقع "خالصات مؤتمر برلين"وثيقة مع الدعوة إلى تأسيس مجلس رئاسي وتشكيل حكومة موحدة وشاملة، ينظر: 

املؤتمرات الدولية "وينظر: ، 1WLCq/38ly.bit://https (:2022حزيران /يونيو 3، )تاريخ الدخول: 2020اني كانون الثيناير/ 19، للدعم يف ليبيا
، 2021يونيو/حزيران  25واألزمة الليبية: السياقات واملآالت"، تقييم حالة، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، أحمد قاسم حسين، 

 ZDkt/397ly.bit://https(: 2022حزيران /يونيو 3)تاريخ الدخول: 

الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل"، موقع بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، )تاريخ الدخول:  ينظر: "وثيقة البرنامج السياسي( 19)
 JMGv4m/3ly.bit://https(: 2022حزيران /يونيو 3

، 2021 حزيران/يونيو 23، بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا("، موقع 2برلين)"خالصات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا وثيقة  ينظر:( 20)
  Manldy/3ly.bit://https (:2022حزيران /يونيو 3)تاريخ الدخول: 

 نتهىا

https://bit.ly/3x6XL3H
https://bit.ly/3z7MXVw
https://bit.ly/3GGjC6h
https://bit.ly/3McxYfU
https://bit.ly/3Npj3QE
https://arbne.ws/3m7AcT3
https://bit.ly/38WLCq1
https://bit.ly/397ZDkt
https://bit.ly/3m4JMGv
https://bit.ly/3Manldy

