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 من  أصدر  ،  2020أغسطس    21بتار�خ  
ً
الرئا���،  كال رئ�س ا��لس  السراج  صا��و فايز  النواب  عقيلة    رئ�س مجلس 

   أعلنا  بيان�ن م��امن�ن
ً
إلطالق النار �� عموم األرا��� اللي�ية، وسط ترحيب دو�� شمل �ل األطراف الدولية    ف��ما وقفا

ذي تقوده األمم املتحدة.  ال�� دعتو املرتبطة باألزمة اللي�ية، 
ّ
 أطراف الصراع ا��لية للعودة ملسار ا��وار السيا��� ال

  

يمكن إل   ف�ل  الفرصة  �ذه  حوار  توظيف  لي��  ـــــــــسنجاز  لتحقيقــــيميا���  مس ــــــــ س  ّ�د  لقضايا  ل  حقيقية   و�سو�ة   تدامـالم 

ــــب�ن امل�ونات اللي�ية، �� ظل إر��ان األزمة الليب  ا��الفية  إقلـــــ ـــــية لصراعات  ــ اعدة و�� ظل نظام عال��  ـــة ودولية متصييمـ

    و�فتقر إ�� السلطة العليا؟ين�شر فيھ إ�عدام الثقة وتحكمھ املصا�� املتناقضة 

  - ال حرب وال سالم)حالة (-جميد ال��اع سو�ة ش�لية تؤدي لتإ�� �الصراع اإلقلي�� والدو�� ع�� الساحة اللي�ية  ؤّدييس أم

  ؟ �ش�ل دائم اللي�� حل ال��اع تتعّزز خالل�ا نفوذ األطراف األجن�ية ع�� حساب 

  

   : ا��تو�ات

  *    م��ص تنفيذي 

  *    مقّدمة  

  *    مصا�� إقليمية متضار�ة �عّقد األزمة  

  *    األعراف السياسية اإلنتقالية  

ھ  
ّ
 من حل

ً
  *    تجـــميد الصراع بدال
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  م��ص تنفيذي 

�شطت الدبلوماسية األمر�كية خالل ش�ري يوليو وأغسطس إليجاد مخرج لألزمة اللي�ية وإخ��اق معادلة توازنات القوى  

ذي تقوده �عثة األمم    القائمة وذلك بإق��اح إقامة منطقة م��وعة السالح �� سرت وا��فرة والدفع �عملية ا��وار السيا���
ّ
ال

؛ باعتبار أن جمود األوضاع ع�� ما �� عليھ سيمنح الفرصة لروسيا لتعز�ز لنفوذ�ا بقوة "األمر الواقع" �� وسط  املتحدة

يخدم حسابات   ال  لي�يا   �� إقلي��  غ�� محسو�ة وانفجار صراع  مآالت  إ��  العسكري  الوضع  إنزالق  أن  لي�يا وشرق�ا، كما 

  ر�كية املقرر إجراؤ�ا �� نوفم�� املقبل. اإلنتخابات األم 

ذي تقوده البعثة األممية  
ّ
�س�� �ذه الورقة إ�� �سليط الضوء ع�� معّوقات بناء السالم �� لي�يا من خالل ا��وار السيا��� ال

ش�لية تؤدي    �� لي�يا، وتناقش فرضية مفاد�ا أن إر��ان األزمة الليبـية لصراعات إقلـيمية ودولية متصاعدة يدفع إ�� �سو�ة

  . تتعّزز خالل�ا نفوذ األطراف األجن�ية ع�� حساب حل ال��اع اللي�� �ش�ل دائم -(حالة ال حرب وال سالم)-لتجميد ال��اع 

 

تخلص الورقة إ�� أن س�ب إخفاق جوالت ا��وارات السابقة �� الوصول لنتائج ملموسة �و �غي�ب قضايا ا��الف ال�يكيلية  

ل مفاصل األزمة
ّ
صنع املص��ة العليا املش��كة ال�� تر�ط األمة اللي�ية الواحدة  ال�� �ش�

ُ
، وال�� من خالل بناء تفا�م حول�ا ت

  الت�امل ب�ن األقاليم التار�خية وامل�ونات اإلجتماعية بإختالف إنتماءا��ا القبلية واإلث�ية.��ا  و�تحقق 

الرئ األمنية  املؤسسات  وتحديد  اإلر�اب  �عر�ف   �� القضايا  �ذه  بإخراج  أ�م  والتعّ�د  العنف  احت�ار  شأ��ا  من  ال��  �سية 

 عن  
ً
 �عيدا

ً
املرتزقة، وتوز�ع املوارد الطبيعية واختيار نظام سيا��� انتقا�� ال �سمح لفرد أو مدينة أو إقليم حكم لي�يا مركز�ا

  قاعدة املشاركة. 

بي��ا عملية ا��وار السيا��� و�س�� ل�شكيل طاولة  يمنع �ذا الش�ل من ا��وار إر��ان لي�يا ملصا�� دول أجن�ية تتجاذب فيما 

ا��وار وأجندتھ للتحكم �� مخرجاتھ، وتحصر ا��الف �� توز�ع املناصب وامل�اسب السياسية ب�ن النخبة ا��الية �ش�ل يؤدي  

ـــالية إنتقـ ســــياسية  أعراف  ذلك   �� �ساعد�ا  حلھ،  من   
ً
بدال ال��اع  تجميد  إجتماعي إ��  أسس  ع��  تقوم  أو  ال  سياسية  أو  ة 

، باإلضافة إ��  1951إقتصادية  وإعالن دستوري تجاوز ميثاق اإلستقالل وتوافقاتھ ال�� تمت ب�ن مؤس��� لي�يا ا��ديثة عام  

  . مؤسسات صور�ة ونخب ومراكز قوى متما�ية مع اإلرادة األجن�ية، وتتمسك بم�اس��ا الفئو�ة ع�� حساب املص��ة العامة
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 مقّدمة 

ــــ��يال��  لة التقليدية للمجتمع اللي��  بالنظر إ�� ا��ا من عل��ا الطا�ع القب�� املتعّدد اإلث�يات واإلنتماءات باإلضافة لإلنقسام  ــ

،  الدولة اللي�ية  �شؤ طبيعة وأ�داف ، وحداثة تجر�ة الدولة الوطنية والسرديات ا���و�ة املتناقضة حول  ا��غرا�� الداخ��

  يرتبط �ش�ل وثيق بفكرة إعادة التأس�س . وإدارة املسار اإلنتقا�� �� العموم  السياق اللي��فإن ا��ديث عن بناء السالم �� 

مرور   ��    69فرغم  فزان   ، الشرق   �� برقة  الغرب،   �� (طرابلس  التار�خية  أقاليم�ا  واتحاد  لي�يا  إستقالل  إعالن  ع��   
ً
عاما

ال�� تمتلك من األسباب واملصا��    - ات ا��ديثة لألمة)(حسب التعر�ف-ا��نوب)، ال زال مف�وم الشعب أو األمة الواحدة   

 أو غ�� مؤطر بمشروع وط�� لھ مالمح سياسية واقتصادية واقعية وملموسة
ً
، غ�� موجود عمليا

ً
   1. املش��كة للبقاء معا

ولم ُيَصّمم املسار السيا��� إلعادة  لم تُك فكرة إعادة التأس�س حاضرة،      2011آواخر عام  يار نظامھ  ــــذا�� وا��ـــ�عد مقتل الق

است�ساخ خارطة انتقال سيا���  �� غمرة ا��ماسة ب�يل ا��ر�ة والتوق للديمقراطية   ، بل تم وتأكيد وحدتھتنظيم ا��تمع  

واقتصادية وسياسية  اجتماعية  ومال�سات  ظروف  ذات  العر�ي  الر�يع  دول  من  أخرى  تجارب  تو�س  -  مختلفة  من  (مثل 

)،    -ومصر)
ً
العلماني�ن واإلسالمي�ن مثال (ب�ن  أف�ار سياسية حداثية  ب�ن  أيديولوجية  طمس حقيقة  مما  وافتعال خالفات 

 ا��الفات اللي�ية و�ان لھ آثار مدّمرة ع�� مص�� االنتفاضة اللي�ية ال�� تحّولت إ�� حرب أ�لية.  

اإلنتقا��  لذا   الســــــيا���  ين�� املسار  ��  لم  الدستوري الصادر  ياسية وأمنية  ــــــفو��� س�� كبح    2011القائم ع�� اإلعالن 

  السلطإنقسام مؤسسة  ضافة إ��  باإل   وإيديولوجيةج�و�ة وقبلية  سلسـلة من ا��روب األ�لية ع�� خلفيات  أنتجت  
ً
ة شرقا

  ،
ً
ومة الوفاق الوط�� ال�� يقود�ا فايز السراج واملع��ف ��ا من قبل ا��تمع الدو�� ومقر�ا  ح�إذ تتواجد اليوم �� لي�يا   وغر�ا

  . املش�� خليفة حف��وقيادة عامة ل���ش ع�� رأسھ  مدينة البيضاء �عمل ح�ومة مؤقتة يدعم�ا مجلس النواب  و��    ،طرابلس

تنظ عن  اللي�ي�ن  ��ز  إ��  ــــــو�اإلضافة  ��أوا  ــ خالفا��م،  واستعانيم  العنف  أجإ��  بدول  صـــــوا   �� ـــــــن�ية  ا��ـــ ـــــــ راعا��م   لية،ــ

إ�� ساحة رئ�سية  لي�يا  لل��اع  ،  بالو�الةاللي�يون محار��ن    صار و محتدم  لصراع إقلي��    فتحولت  مما أضاف مستوى آخر 

  وأصبح، وعّقد من مسارات ا��ل 
ً
  . لية متضار�ةملصا�� إقليمية ودو مص�� األزمة اللي�ية ر�ينا

 
ذي د�� إليھ للم�ونات االجتماعية وحدة اإلرادة والرغبة بالع�ش املش��ك ب يرتبط(األمة أو الشعب)  ات املعاصرة لـــتعر�فأحد ال .1

ّ
  ر�ست ر�نون إو�و التعر�ف ال

Ernest Renan  مقالتھ الش���ة ��What is a Nation  ذي كتبھ �� عام
ّ
  .بجماعةتعب�� عن رغبة بالع�ش لل "استفتاء يومي"  اوعّرف من خاللھ األمة بأ�� 1882ال
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د األزمة � مصا�� إقليمية متضار�ة
ّ

 عق

ل حلف الناتو  
ّ

لت حالة الفراغ السيادي للدولة اللي�ية ال�� أعقبت تدخ
ّ
باإلضافة إ�� ا��ر�ات الداخلية لألزمة اللي�ية، ش�

س  
ّ

�عك دو��  مفتوحة لصراع  ساحة  لي�يا  صارت  إذ  ا��ارجية،  الت 
ّ

للتدخ مناسبة  أرضية  القذا��  العقيد  بنظام  لإلطاحة 

إقليمية   من    متنافسةمشار�ع  األزمة  صا��  املومستوى  بإستمرار  ��دد  ال��  املتناقضة  والدولية  اإلقليمية  ا��يوسياسية 

  اللي�ية إ�� أمد غ�� منظور. 

القب��  و  الطا�ع  اللي�ية محّفزة للصراع و��يمن عل��ا  ال��كيبة اإلجتماعية  اإلث�يات واإلنتماءات،  وا���وي  رغم أن  املتعّدد 

األطراف ا��ارجية املتدخلة �� الشأن اللي�� �ان ل�ا  رب األ�لية اللي�ية، إال أن  وال�� تمظ�رت ك�و�ات فرعية خالل ف��ات ا��

 �� تأجيج الصراع و�عز�ز االصطفاف ا���� و�عميق اإلنقسام ب�ن األقاليم واملناطق والقبائل وا��يلولة دون  
ً
 حاسما

ً
دورا

  قيقية . إنجاز حوار سيا��� لي�� مباشر ُيف��� إ�� حل ال��اع و�سو�ة املشا�ل ا��

  

املباشـــــاإلقتص   ل��ـــــوافزافة  ــــــفباإلض املتـــادية  لة �� الشأن الليـــرة للدول 
ّ

ــــــ��، وال�� �عّززت أ�مــــدخ ة �ورونا؛  ـــــي��ا �عد جائحـ

  صار   إذ،  لي�يامتداخلة وذات أك�� من صلة بما يجري ��    -(جيوسياسية وإيديولوجية)-عدة صراعات إقليمية  بوضوح  ت��ز  

 ر�ين   �� لي�يااألزمة  ان��اء
ً
  : لنتائج �ذه الصراعات ا

   . وا��الف ع�� ترسيم ا��دود البحر�ة ب�ن دول املنطقة شرق املتوسط الطاقةحول موارد  املتصاعد الصراع   -

ل ، إذ  صراع النفوذ ب�ن أمر��ا وروسيا  -
ّ
أ��ا قد    حيثلي�يا أ�مية إس��اتيجية وجيوسياسية لإلدارة األمر�كية،    تمث

ل بوابة ملشروع رو���
ّ
  .توّسع �� قلب منطقة م�مة من مناطق النفوذ األمر��ييمنافس   أو صي��  �ش�

العر�ي  صراع  - الر�يع  بإر�اصات  ق 
ّ
يتعل تباين  إيديولو��  اعتبار  ع��  الدول  ،    التغي�� ما�ية  من  العر�ية  موقف 

 . املوقف من ا��ماعات اإلسالميةكذلك السيا��� �� املنطقة العر�ية و 

�عّقد    باألزمة اللي�ية ، فإن إرتباط �ذه القضايا  -(ع�� غرار مؤتمر برل�ن)–رغم ا���ود الدولية إلنجاز حوار سيا��� لي��  و 

�  الوصول ��ل سيا��� توافقي  
ّ

 عن حسابات الصراع اإلقلي��  يتم تصميمھ ع�� احتياجات وحسابات الصراع ا���
ً
�عيدا

  . ع�� النفوذ �� املنطقة



  
 

P a g e  4 | 9 
 
 

 األعراف السياسية اإلنتقالية  

 لسقوط نظام القذا��و   ،2011أغسطس    3  بتار�خ 
ً
  ، أصدر ا��لس الوط�� اإلنتقا��  تحّسبا

ً
 دستور�ا

ً
    لي�ون إعالنا

ً
أساسا

جدوى القيام بإنتخابات قبل  بدعوى عدم    الطر�ق املف��ضة، وسط جدل وخالف حول خارطة  املرحلة االنتقالية  ��ل�ُ�كم  

دعوات أخرى لتفعيل دستور اإلستقالل الصادر إّبان إستقالل  وسط  ، و دستور�ةوثوابت  أسس  ترت�ب الب�ت الداخ�� و�ناء  

  .1951لي�يا عام 

( وسط  –و�شكيل مؤتمر وط�� عام منتخببناء ع�� اإلعالن الدستوري    2012ورغم تنظيم انتخابات عامة �� البلد �� يوليو  

املؤتمر)  توز�ع مقاعد  خلفية  ع��  برقة  إقليم   �� الفيدرا��  التيار  من  ومقاطعة  ج�و�ة  السيا���    -تجاذبات  املشروع  ��ز 

االنتقا�� عن �شكيل سلطة مركز�ة قادرة ع�� توحيد الصفوف و�عث االطمئنان لدى �ل امل�ونات االجتماعية كما ��ز عن  

 ية ل��وار حول القضايا ا��و�ر�ة  أو السيطرة ع�� الوضع األم�� املتد�ور. خلق أرض

  

عام   منتصف  لي�يا  وفجر  الكرامة  عملي��  بانطالق  العنف  اندالع  ح��  ا����لة  األوضاع  املسار    إذ  2014استمرت  ا��ار 

 
ً
وأ��ت الشرعية السياسية ذا��ا  ، حيث قضت ا��كمة العليا �� طرابلس بحل ال��ملان املنتخب  السيا��� االنتقا�� تماما

املؤتمر  محل خالف   و�� طرابلس حيث عاد  مدينة ط��ق،   �� ال��ملان  أقام  حيث  الشرق،  ب�ن  السلطة  وانقسمت مؤسسة 

2الوط�� ملقره واستمر �� عقد جلساتھ.
  

وإنقسام مؤسسة السلطة ب�ن  ع�� خلفية عملي�� الكرامة وفجر لي�يا    ��2014 منتصف عام  منذ ا��يار املسار السيا��� االنتقا

جوالت من  الشرق والغرب سعت البعثة األممية و�عض الوسطاء من السفراء األورو�ي�ن إ�� ترميم املسار السيا���، فأدارت  

  .2015أف��� إ�� اتفاق ال����ات �� د�سم�� لبعثة  اختار��م اوآخر�ن مستقل�ن   املنتخب حي��ا ب�ن أعضاء �� ال��ملان  ا��وار

  

ــــ"الغموض البناء"،   �� أحد اللقاءات اإلعالمية  أحد املشارك�ن �� ا��وار  وصفھ ما  البعثة األممية  انت��ت  خالل إدار��ا ل��وار،   بـــ

ل عصب املش�لة،  ��  يكمن  ا��ل  أن  البعثة    أي الصمت عن قضايا ا��الف، واف��ضت
ّ
تجاوز نقاط ا��الف الرئ�سية ال�� �ش�

 
2 https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/11/141106_libya_court_parliament 
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ح�� يمكن اعتباره أنھ    االنتقا��  ح�ومة دون محاولة إيجاد أرضية مش��كة من الثوابت ينطلق م��ا �ذا املشروع  �سميةوتم  

  3. احل بناء السالممرحلة من مر 

  

  

    ��:  راعــــور الص ـــوال�� �انت حي��ا مح  ّيبةــــــاملغ  اياـــــأ�م القض 
ً
ــــــقض أوال ـــية اإلر�اب املتـ ــــــ مدد إقليـــ   ـ

ً
�عر�فھ وتحديده و حي��ا  ميا

أرضية مش��كة مل�افحتھ�ش�ل وا�� و    واإلتفاق ع�� �ي�لة املؤسسة األمنية الشرعية ال�� تحتكر العنف،   الوقوف ع�� 

الثانية �� كيفـــــالقض  ــــــية  إدارة املوارد  ـ ــــقض ال  ،يةـــــالر�عية  التار�خية  ـ ــــالثالثة �� ا��الفات  ب�ن األقاليم ا��غرافيةــ (برقة    ية 

 مسألة  وطرابلس وفزان)
ً
  اإلنتقالية.   ومص�� مشروع العدالة � وا��زازات ب�ن املدن واملناطقالتغّول املناطقي والقب�، وأخ��ا

  

ــــرج ا��ـلم يخ ــــــاق لص ــــــــوار بأي ميثـــــ ــــــناعة ثوابت مشـ ل ــــــــــو�ل األجــــــــالم طــــــــــــ س لســــ م يؤّس ـــايا، و�التا�� لــــــــذه القض ــــول �ـــــ��كة حــ

ـــــوث األم�� حي��ا بمحاصصة ج�ــــــل، بل خرج املبعــــ�� األجــــح�� قص أو   ـــــ�لية مســــــو�ة شــ  اإلعـ
ً
ــــــت��ال   ، الن عن إنجاز سيا��� ـ

 بورقة ترت�بات أمنية وإقتصادية لم تك ل�ا أي فاعلية ع�� األرض، ولعل النتائج امل��لة  فتم  
ً
�سمية رئ�س ح�ومة م��و�ا

ال�� تحدد ما إذا �انت املقار�ة السياسية    2015توى السيا��� واألم�� واإلقتصادي واإلجتما�� منذ د�سم��  ع�� املس  ��

  .  2011للبعثة األممية �عيدة أو قر�بة من الواقع االجتما�� اللي�� أو واقع الصراع �عد ف��اير 

  

  ضمّ ومجلس أع�� للدولة  برناردينو ليون  عن طر�ق املبعوث األم��مجلس رئا��� رئ�س لل�سمية  ��اتـــــــ�� ال�� و�الفعل تم

   ،وط��  وفاقح�ومة  و أعضاء سابق�ن من املؤتمر الوط��  
ً
 طرف  صارت الحقا

ً
�ا مؤسسة  والس�ب �و أ�  ،صراع ع�� السلطةال��    ا

  . ا��و�ر�ة ال�� من خالل�ا يمكن بناء عملية سالم ا��الف  قضايالم �عا�� أجندة ا��وار السيا��� وأن  بال مشروع انتقا��، 

  

  ،
ّ
ال��  مجددا �س�ند عل��ا عملية ا��وار السيا��� الرا�ن بإشراف �عثة األمم املتحدة،  �ذه األعراف السياسية اإلنتقالية 

(من مجلس نواب منقسم وح�ومة وفاق ومجلس  -إيجاد �سو�ة ب�ن مراكز القوى الرا�نة     تف��ض بأن ا��ل �و مجردوال��  

ـــالقيام ا��اصص و ،  -أع�� للدولة) �� أقرب للتما��   �ومة جديدة،ـــس رئا��� وحــــمجلإ�شاء  و يادية  ــــــة بي��ا �� املناصب الســــ

 عن حلھمع ال�سو�ة الش�لية ال�� ستفرض�ا القوى ا��ارجية وال�� س
ً
  . تؤدي إ�� تجميد ال��اع عوضا

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=2Ke2Y7JKl4E 
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 من حلھ
ً
  تجميد ال��اع بدال

ل ال��اعات ا��ّمدة  
ّ
 داخل الكيان السيا��� الواحد  �ش�

ً
 كب��ا

ً
ع�� الرغم  ف  ع�� إستقراره �� املدى املتوسط والطو�ل.   تحدّيا

ب�ن  وتحول دون بناء الثقة الالزمة    ،��ش الكيان اإلجتما��  �عمل ع�� �عمل تحت الرماد  تظل    �ا من أ��ا تبدو غ�� �شطة، ولك�

 من الصا�� العام    �منظور �ش�ل تضام�� و وا���ومية  دستور�ة  الؤسسات  امل  لإلنطالق �� بناء و�سي��أطياف ا��تمع  
ً
  بدال

  راق.والع �� لبنان حدثمثل ما  وا��اصصة الش�لية ال�� ��دم فكرة الدولة املعيار�ة، املصا�� الفئو�ة

  

ــــعن جذور قبل  يةــــا��رب األ�لسنوات، أبانت    9وع�� مدى    ، �� لي�ياباملثل     اخ��لت راع، رغم ذلك  ــية للص ــــــو�ة وإثنــــية وج�ــ

يديم    �ش�ل   حل األزمة اللي�ية �� قضية �سمية املناصب السيادية وطر�قة توز�ع�ا ب�ن مراكز القوى القائمة، البعثة األممية  

ـــــــطافھ  ��ـــالقرار ا��ضعف  حالة   �ر�ن مآالت األزمة اللي�ية بإرادات ومصا�� الدول  و من األطراف ا��ارجية املؤثرة،    واختـ

وتحول دون مصا��ة سياسية شاملة و�ناء �ي�ل    وال�� يرى فردير�ك و�ري أ��ا �عمل ع�� ترسيخ اإلنقساماتاملتصارعة،  

    4. أم�� موّحد

  

الخر    يرّجــــــح لي�يا  ��  صصــــاملتخولفرام  للشؤون  باملع�د   شؤون  واألمنية   األملا�ي  العس  الدولية  ل 
ّ

التدخ األجن��  ـــأن  كري 

لي�يا  سي�ون عقبة دون توّصل ل�سو�ة سياسية إذ  ��  األجانب  ،  املتصارعة قرار ��ب املرتزقة  اللي�ية  األطراف  ال تملك 

   . الدعم العسكري األجن��ع�� �ش�ل كب�� �عتمد باإلضافة إ�� أ��ا 

  

أن اإلتفاق ع�� إ��اء ا��رب واإلنقسام وإيجاد مؤسسة عسكر�ة موّحدة وح�ومة تنفيذية موّحدة  ر،  خمن ج�ة أخرى يقول ال 

  
َ
وّحدة ��  اللي�ية امل��ومة  ا��س��  األجن��، وقد  العسكري  األجن��، إذ لن �عد �ناك م��ر للوجود  من شأنھ أن يخفف النفوذ

ِھ الدول األجن�ية إّن مصا�� وع�� �ذا ف ؛��ايِة املطاِف إ�� طرِد أي وجوٍد عسكري أجن��
ّ
 من حل

ً
  5.تكمن �� تجميِد ال��اع بدال

 
ــــــرب األ�لـــــــفر�در�ك و�ري. "إ��اء ا�� 4 ــــــاء األمن". مــــــادة بنــ ياسة وإعـــــــيق ب�ن الســـــية �� لي�يا: التوفـ ـــ�� للشــــركز �ارنيـ   . 2014س�تم��  24ط. ـــــــرق األوســــ

  2020يونيو  https://ar.qantara.de/node/40470. 18. القنطرةكيف ألورو�ا اإلس�ام �� منع تفت�ت لي�يا. ولفرام الخر. 5
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 والتوصيات  النتائج

ف��� للالبعثة األممية    لم تؤدي ج�ود . 1
ُ
�س�ب  وذلك    إ�� أي ن�يجة،  تحقيق سالم دائم أو مؤقتوضع خارطة طر�ق ت

 عن ذلك لتأث�� اللو�يات سؤ تقدير�ا للعوامل االجتماعية وا��يوسياسية الداخلية �� �� لي�يا،  
ً
وخضوع�ا عوضا

 . الراعية ل�ذه اللو�يات السياسية القا�عة �� السلطة املؤقتة وإرادات الدول األجن�ية 

 

لعل اإلتفاق الضم�� الوحيد ب�ن القوى اإلقليمية والدولية النخرطة �� األزمة اللي�ية �و ا��يلولة دون مصا��ة   . 2

ل�سو�ة سياسية محلية شاملة س��دد بإضعاف النفوذ األجن��، لذا فإن األ�سب  محلية مباشرة، إذ أن الوصول  

، والعمل ع�� تجميده من خالل �سو�ة ش�لية يتم  
ً
القوى ا��ارجية �و ا��افظة ع�� أصل الصراع قائما ل�ذه 

 بواسط��ا إدارة الصراع. 

 

3 . �� 
ً
وجود حالة من التوازن العسكري ب�ن    إيقاف ا��روب األ�لية وإيجاد حلول حاسمة ل�ا عملية معّقدة خصوصا

باإلضافة إ�� ؛  من الرعاة األجانب  األطراف املتصارعة وقدرة �ذه األطراف ع�� التعبئة والتحشيد وتوف�� الدعم

ذي �عّزز استمرار حالة  �شابك مستو�ات وجذور الصراع الداخلية وا��ارجية،  
ّ
ر �� ا��الة اللي�ية وال

ّ
و�ذا ما يتوف

 ع�� الورق! 2014ة منذ عام  ال��ّبص القائم
ً
  ، وال�� أفضت إ�� إ�شطار الكّيان السيا��� ع�� األرض وإن ظل موحّدا

 

التار�خية   . 4 و ب�ن    املتجددة ا��الفات  و مناطق  لي�يا مدن  الثقافية    قوق وح  أقاليم  وال��اعات  و امل�ونات  املواج�ات 

با��رب   ين�ثق من  ا��لية لن �عا�� بمحاولة خلق التوازنات  والصراعات املس��ة، بل عن طر�ق ميثاق سيا��� 

حوار شفاف حول الشروط ال�� يتحقق من خالل�ا وحدة ت�املية و�عا�ش نا�� ب�ن األقاليم وامل�ونات االجتماعية  

 .
ً
 اللي�ية عموما

محلية متجردة    إنجاز مشروع الوحدة يقت��� وجود نخب وقيادات ولكن    ؛تظل متاحة  مقّومات الوحدة الوطنية  . 5

طبيعة أزمة الدولة الوطنية �� لي�يا و�درك    �ستوعبواق��  و تفك�� عقال�ي    � ب��تمن حسابات املصا�� ا��اصة و 

تدفع باللي�ي�ن للتمسك  استحقاقات إعادة التأس�س و�ناء األمة اللي�ية و�ن�� �� تحديد األسباب املش��كة ال��  

 
ً
 .بالع�ش معا
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  مالحظات 

  

أحد التعر�فات املعاصرة لـــ (األمة أو الشعب) يرتبط بوحدة اإلرادة والرغبة بالع�ش املش��ك للم�ونات االجتماعية   . 1

ذي د�� إليھ إر�ست ر�نون 
ّ
ذي كتبھ �� عام What is a Nation �� مقالتھ الش���ة Ernest Renan و�و التعر�ف ال

ّ
  ال

 .وعّرف من خاللھ األمة بأ��ا “استفتاء يومي” للتعب�� عن رغبة بالع�ش بجماعة 1882

  

2 . ��� �ي  �ي  املنتخب.  موقع  ال��ملان  بحل  تق���  اللي�ية  العليا  ا��كمة  الثا�ي  6.  �شر�ن  .    2014  نوفم��/ 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/11/141106_libya_court_parliament 

 

 19.01.2016ندوة �عنوان الواقع السيا��� �� لي�يا ب�ن املأمول واملمكن . قناة الرائد الفضائية.  . 3

        Kl4Ehttps://www.youtube.com/watch?v=2Ke2Y7J  

  

ــــــياسة وإعــادة بنــــــاء األمن”. مـــــ  . 4 ــركز �ارنيــــ�� للشـــــــرق فر�در�ك و�ري. “إ��اء ا��ـــــــرب األ�لـــــــية �� لي�يا: التوفـــــيق ب�ن السـ

ــــــط.   .2014س�تم��  24األوسـ

 

   https://ar.qantara.de/node/40470.    2020 يونيو 18 ."كيف ألورو�ا اإلس�ام �� منع تفت�ت لي�يا"ولفرام الخر.  . 5

 

 

  


