مؤتمر برلين:
توافق بين الليبيين أم إعادة للتوازن بين الغربيين؟
جمــع تعــددت املبــادرات الســاعية لحــل األزمــة الليبيــة طيلــة تســع ســنوات متتاليــة .وقــد بــدأت خاصــة مــعمؤمتــر
الصخ ـرات ( 17ديســمرب/كانون األول  )2015الــذي ســعى إىل بنــاء اإلطــار الســيايسواملؤسســايت لإلنتقــال يف ليبيــا .فيــا
فشــل اتفــاق باريــس ( 29ماي/ايــار  )2018يف التمهيــد لتبنــيدســتور ليبــي وإطــاق العمليــة االنتخابيــة وبنــاء املؤسســات
العســكرية واألمنيــة املوحــدة .مل يختلــفمصــر مؤمتــر بالريمــو ( 12نوفمــر /ترشيــن الثــاين  )2018عــن ســابقه ،حيــث
بقيــت مخرجاتــهيف حــدود الخالصــات التــي مل تلــق اإلجــاع الليبــي املشــرك ،خاصــة مــع مقاطعــة املشــر خليفــةحفــر
لــه .وانتهــى اتفــاق أبــو ظبــي ( 27و 28فيفــري /فربايــر  )2019إىل نفــس النتيجــة عندمــافرضــت الجامعــات املســلحة عــى
أرض الواقــع صوتهــا عــى مخرجــات املؤمتــر .وعندمــا كانمؤمتــر موســكو ( 12و 13جانفــي /ينايــر  )2020بصــدد تنزيــل
نتائجــه عمليــا ،بــدأ الحديــث عــنمؤمتــر برلــن ،يف ســعي أورويب إلعــادة دور اإلتحــاد الــذي تقلــص أمــام الحركيــة الروســية
والرتكيــة .ال يغيــب عــن األذهــان أن تركيــا لعبــت كل أوراقهــا عــر توقيــع مذكــرة تفاهــم حــدودي يــوم 27نوفمرب/ترشيــن
الثــاين  2019مــع حكومــة الوفــاق ،بطعــم اسـراتيجي اقتصــادي.
مؤمتــر برلــن كل مــن روســيا ،الصــن ،أمريــكا ،فرنســا ،إيطاليــا ،بريطانيــا ،تركيــا،مــر ،االمــارات ،الجزائــر ،رئاســة االتحــاد
األفريقــي ،رئاســة املجلــس األورويب،رئاســة االتحــاد األورويب واألمــن العــام لألمــم املتحــدة .غابــت تونــس عــن املؤمتــر
بعــدأن أعلنــت الخارجيــة التونســية عــن رفــض الدعــوة التــي تأخــرت خاصــة أن أملانيــا قــدأعلنــت عنــه منــذ أشــهر دون
تحديــد موعــده .مــن املحتمــل أن يكــون املوقــف األملــاين مــنتونــس مرتبــط بقضيــة الالجئــن التــي متثــل هاجســا رئيســيا
ملــركل ،منــذ انتخابــات 2017بســبب الخــاف الحــاد بــن األحـزاب األملانيــة.
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متثــل ليبيــا ،إىل جانــب تركيــا ،بوابتــي دخــول الالجئــن الرئيســيتني إىل أملانيــا .وكانــتتونــس يف وقــت ســابق قــد
أكــدت عــى االلتـزام باملعايــر الدوليــة يف قضايــا الالجئــن مــعرفــض أن تكــون مقصــدا نهائيــا لهــم .كــا أن التزامهــا
بالحيــاد يف الشــأن الليبــي ،خالفــاللجزائــر التــي ضغــط الجانــب الــريك لضــان حضورهــا ،وإىل جانــب عدم االســتقرار
الســيايس يف البــاد ،يجعــان مــن الحضــور التونــي ليــس ذا أولويــة بالنســبة ألملانيــا،رغــم العالقــات الجيــدة التــي
تربطهــا بتونــس.
غابــت املغــرب بدورهــا عــن مؤمتــر برلــن رغــم دورهــا الرئيــي خــال فـرات عــدة يفاملســاعي الدوليــة واإلقليميــة
حــول ليبيــا .أكــدت لذلــك الخارجيــة املغربيــة اســتغرابها عــدمتلقيهــا دعــوة للحضــور متســائلة عــن املعايــر
والدوافــع التــي تــم عــى أساســها اختيــار الــدولاملشــاركة.
يعــزز معطــى غيــاب دول اإلقليــم عــن املؤمتــر أو التأخــر يف دعوتهــم ،باإلضافــة إىلغيابهــم عــن األعــال التحضرييــة
للمؤمتــر ،فكــرة أن املؤمتــر يجمــع األط ـراف الدوليــة،الغربيــة باإلضافــة إىل تركيــا ،بهــدف تقريــب وجهــات النظــر
وإعــادة تــوازن مــا يحفــظألوروبــا باألســاس دورهــا.
ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن فشــل املفاوضــات وجوالتهــا وعقــم املؤمتـرات الدوليــة ،يرجــعأيضــا إىل جــو عــدم الثقــة
بــن األطـراف الليبيــة .ال ينفصــل ذلــك عــن إرث الدولــةاإلســتبدادية التــي جعلــت مــن تعبــر الليبيــن عــن اختالفهم
تف ُجريــا ورصاعيــا .باإلضافــةإىل أن حــال اإلنقســام جعــل مــن الكيانــات النافيــة لكيــان الدولــة والوحــدة(Non
 tate Actors) Sمؤثــرة إىل حــد بعيــد يف التطــورات السياســية .مــن هنــا عــدم تــردد أي طــرفعــن انت ـزاع أصغــر
االنتصــارات العســكرية املمكنــة ،ألنهــا تضمــن وزنــا تفاوضيــا أكــر.
بخــاف اإلرث التاريخــي للنضــال ضــد اإلســتعامر ودولــة اإلســتقالل ،مل يُتــح لليبيــنالتامهــي يف هويــة وطنيــة
مشــركة إال عــر ثــورة فربايــر  ،2011بفضــل زخمهــاالعاطفــي والنضــايل مــن أجــل مجتمــع ودولــة حديثــن.

سياق برلني وما حدث فيه !!

منــد بدايــة الحــرب عــى مشــارف أســوار طرابلــس الغــرب نتيجــة الهجــوم ،الــذي قــادهالج ـرال خليفــة حفــر
املتنفــذ عســكريا يف رشق البــاد وجنوبهــا ،بتاريــخ ،-2019 4-4تحــاول بعــض املســاعي الدوليــة اىل ايجــاد مســار
ميكــن مــن خاللــه ايقــاف العنــف والعــودةبامللــف الليبــي اىل املســار الســيايس ،وخاصــة بعــد فشــل امكانيــة عقــد
املؤمتــر الــذي كانمرتقبــا يف مدينــة غدامــس بتاريــخ  16-4-2019نتيجــة مــا ســمي بطوفــان الكرامــة .جــاءاملؤمتــر
املذكــور يف ســياق مقــرح بعثــة األمــم املتحــدة يف ليبيــا كمســار جديــد لتجميــعاألطـراف الليبيــة عــى ارض ليبيــة
قصــد إيجــاد صيغــة توافقيــة تنهــي حالــة االنقســام التــيمتــر بهــا البــاد.
خالفــا لذلــك ،تصاعــد التوتــر العســكري تدريجيــا مــن حــرب بالوكالــة إىل تهديــد بالتدخــلاملبــارش .ســعى كل
طــرف إىل تســليح حليفــه امليــداين مبختلــف أنــواع األســلحة التــيتضمــن توازنــا اسـراتيجيا بــن األطـراف املتحاربــة.
حرصــت اإلمــارات ومــر عــىالحفــاظ عــى نســق الغــارات الجويــة ،يف حــن قامــت تركيــا بتزويــد حكومــة الوفــاق
بالطائ ـرات املســرة “درون” .كــا تــم تســجيل حضــور ســوداين ورويس مــع املشــرحفــر ،فيــا ال ي ـزال املقاتلــون
مــن ســوريا يصلــون إىل ليبيــا مــن تركيــا.
يف مرحلــة متقدمــة ،تصاعــد التوتــر بعــد توقيــع مذكــرة التفاهــم الرتكيــة الليبيــة ،حيــث ســعت تركيــا إىل فــرض
آثارهــا عــر التهديــد بالتدخــلالعســكري املبــارش .اســتلزم ذلــك ردا مرصيــا رصيحــا عــر تنفيــذ منــاورات عســكرية
بالجيــوش الثــاث “قــادر  .”2020تســبب هــذا التوتــر املتصاعــد محليــا ودوليــا يف إعــادةتحريــك املبــادرات الدوليــة
قصــد تجنــب أيــة مواجهــات مبــارشة بــن الــدول املتدخلــة.
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كانــت املبــادرة الروســية لجمــع األطـراف الليبيــة يف موســكو ،مضافــا لهــا النشــاط الــريك،ســواء عــر مذكــرة التفاهــم
لرتســيم الحــدود البحريــة أو عــر اعتـزام تركيــا التدخــلعســكريا ،مــؤرشات عــى خــروج امللــف الليبــي مــن أيــدي
األوروبيــن ،خاصــة أنالحضــور الرويس-الــريك ،بالتعــاون مــع حلفائهــا ،كان األكــر تأثـرا يف مجريــاتالـراع ،منــذ
معــارك طرابلــس.
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ويف ســياق متصــل وبعــد اجتــاع اســطنبول األربعــاء املوافــق 8جانفي/ينايــر  2020بــنالرئيــس الــرويس فالدميــر
بوتــن والرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان ،متــت الدعــوةإىل وقــف إطــاق النــار يف ليبيــا اعتبــارا مــن األحــد
املوافــق ل 12جانفي/ينايــر .2020
وعــى متــام الســاعة  12ليــا يــوم االحــد ( 12جانفــي /ينايــر  ، )2020أعلــن طرفــاالـراع يف ليبيــا وقــف األعــال
القتاليــة يف ليبيــا اســتجابة اىل الدعــوى الرتكيــة الروســيةدون ان تكــون هــذه الهدنــة مربوطــة بــروط وعــى الفــور
وخــال هــذا االســبوع اســتقبلتموســكو وفديــن ميثــان طــريف الـراع يف ليبيــا حيــث قــدم الجـرال خليفــة حفــر
مــععقيلــة صالــح رئيــس الربملــان الليبــي وجــاء فائــز الـراج رئيــس حكومــة الوفــاق ومعــهخالــد املــري رئيــس
املجلــس االعــى للدولــة ،وذلــك للتوقيــع عــى وثيقــة ايقــاف اطــاقالنــار بشــكل رســمي اال ان الواضــح ان الجـرال
خليفــة حفــر طلــب مــدة مــن اجــل دراســةهــذا االتفــاق وهــذا مــا اعتــره بعــض املطلعــن عــى الشــأن الليبــي
مراوغــة مــن الســيدحفــر لكســب الوقــت خاصــة ان فائــز الـراج قــام بالتوقيــع عــى هــذه االتفاقيــة .

بـ َـن توقيــع فائــز الـراج ورفــض الجـرال حفــر التوقيــع وطلبــه ملهلــة لدراســة الوثيقــةلعديــد األطـراف عــدم نيــة
حفــر الحقيقيــة ايقــاف هجومــه العســكري عــى طرابلــس وانروســيا باتــت يف موقــف حســاس تجــاه حليفهــا يف
ليبيــا خاصــة انــه مل يــرض مبــا أقرتــه هــييف موســكو.
ومــن هنــا استشــعر األوربيــون هــذا الخطــر حيــث شــعروا ان امللــف الليبــي اخــذ منحــى اخــروان التقــارب الــريك
الــرويس غالبــا مــا ســينتج خــروج ليبيــا مــن حســابات أوروبــا وهــذا مــاجعــل املستشــارة االملانيــة انجيــا مــركل
تــرع يف دعــوة األطـراف الدوليــة املتداخلــةيف الشــأن الليبــي اىل الحضــور اىل اجتــاع برلــن وذلــك لقطــع الطريــق
عــى الــروسلالســتفراد بالقـرار يف هــذا امللــف.
حــرت الــدول ووضــع االتفــاق الــدويل بشــأن ليبيــا الــذي أقــر يف برلــن إطــاراً لجهــودتحقيــق الســام فيهــا ،لكــن
هشاشــة وقــف إطــاق النــار فضـاً عــن االنقســامات تزيــد مــنغمــوض أفــق تحقيــق الســام فيهــا .كــا أن صمــت
طــريف النـزاع أي فايــز الـراج رئيــسحكومــة الوفــاق والجـرال خليفــة حفــر زاد مــن عــدم اليقــن املحيــط مبصــر
نتائــج هــذا املؤمتــر.
ويف مقابــل الصمــت الســيايس ،شــهد جنــوب طرابلــس معــارك متقطعــة رغــم دخــول وقــفإطــاق النــار حيــز
التنفيــذ .وســمع كذلــك دوي أســلحة ثقيلــة مــن وســط املدينــة ،قبــل أنيســود هــدوء نســبي املــكان .ورغــم أن
ال ـراج وحفــر وافقــا عــى املشــاركة يف مؤمتــربرلــن ،إال أنهــا رفضــا أن يلتقيــا وجه ـاً لوجــه ،يف انعــكاس للهــوة
الكبــرة التــي ال ت ـزالقامئــة بــن الســلطتني املتخاصمتــن يف ليبيــا.
www.daamdth.org

ويف ختــام املؤمتــر الــذي اســتمر بضــع ســاعات ،تعهــدت الــدول الرئيســية املعنيــة بالنـزاعالليبــي التـزام حظــر إرســال
األســلحة إىل ليبيــا وعــدم التدخــل يف شــؤونها .وتعقيبــا عــىنتائــج املؤمتــر ،بــدت املستشــارة األملانيــة أنجيــا مــركل
واقعيــة بقولهــا إنــه ميثــل “خطــوةصغــرة إىل األمــام” نحــو الســام.
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مخرجات مؤمتر برلني

يضم نص البيان الختامي أهم النقاط التالية:
وقــف إطــاق النــار وتكويــن لجنــة عســكرية تضــم ممثــي الطرفــن للعمــل عــىتطويــر اتفــاق التهدئــة الــذي بــدأ منــذ
مــدة.
حظــر توريــد الســاح إىل ليبيــا ،بنــاء عــى ق ـرار مجلــس األمــن  1970لســنة  2011ومــا تــاه مــن ق ـرارات ،ودعــم جهــود
البعثــة األمميــة يف هــذا اإلتجــاهبجميــع الوســائل .كــا يؤكــد عــى رضورة التـزام جميــع األطـراف بالحظــر ووقــفإطــاق
النــار.
العــودة إىل املســار الســيايس والعمــل عــى توحيــد املؤسســات السياســية وضــانوحــدة ليبيــا واســتقاللها .باإلضافــة إىل
التأكيــد عــى دور دول الجــوار .واملفارقــةهنــا هــي عــدم حضــور تونــس .يف هــذا اإلطــار ،يلتــزم البيــان بدعــم مخرجــات
املســار الســيايس الداخــي الليبي-الليبــي.
إصــاح القطــاع األمنــي :يدعــو البيــان إىل رضورة توحيــد القــوات الرشعيــة ســواءالرشطــة أو الجيــش ،عــى أن تكــون تحــت
قيــادة ســلطة مدنيــة ومركزيــة .وينطلــقهــذا الجهــد بنــاء عــى محادثــات القاهــرة ومــا عقبهــا.
اإلصالح املايل واإلقتصادي :وهو يتعلق باألساس بالبنك املركزي والنفطوالرثوات الليبية.
مــن مهــام اللجنــة العســكرية ،التــي تضــم عــرة أعضــاء ،خمســة عســكريني مــن كل طــرفهــو تحديــد آليــات تطبيــق وقف
إطــاق النــار ميدانيــا .وطلبــت املنظمــة األمميــة منــذ عــدةأســابيع مــن طــريف النـزاع تقديــم أســاء ممثليهــم يف اللجنــة،
لكــن مل يســتجب أحــد حتــىاآلن .ومــن املقــرر أن تجتمــع اللجنــة العســكرية هــذا األســبوع بحســب األمــم املتحــدة،للعمــل
عــى تحويــل التهدئــة الحاليــة إىل وقــف “دائــم” إلطــاق النــار .لكــن مــا يقــف عقبــةأمــام ذلــك هــو اإلنقســام الفعــي بــن
الليبيــن ،وهــو مــا ســعى املؤمتــر إىل تقليصــه مــن حيــثاألصــل.
أقــر البيــان الختامــي ملؤمتــر برلــن فيــا يتعلــق باملســار الســيايس ،رضورة دعــم كلاتفــاق ناتــج عــن اتفــاق ليبي-ليبــي.
األمــر الــذي يجعــل مــن كل مخرجــات مؤمتــر برلــنمعلقــة عــى مــا هــو باألســاس الســبب الرئيــي يف ال ـراع والســبب
الرئيــي يف تدويــلالحــرب يف ليبيــا ،أال وهــو الخــاف الداخــي الليبــي .كــا أن رفــع مخرجــات املؤمتــر إىلمجلــس األمــن،
ال يقــدم الكثــر بالنظــر إىل أن نفــس املجلــس قــد فشــل فعليــا خــال تســعةأشــهر يف إصــدار ق ـرار يجمــع عليــه جميــع
األط ـراف حــول عمليــة خليفــة حفــر للســيطرةعــى طرابلــس .
تبقــى لذلــك العوائــق قامئــة أمــام حــل األزمــة الليبيــة بســبب واقــع التوازنــات العســكرية يفامليــدان ،باإلضافــة إىل التوازنــات
الدوليــة التــي ألقــت بظلهــا عــى مؤمتــر برلــن وعــىمجريــات الســعي للحــوار الــذي ترعــاه البعثــة األمميــة ،وتســعى
الطالقــه منــذ مــدة يفمؤمتــر يجمــع  13ممث ـاً عــن كل طــرف ،فيــا تختــار األمــم املتحــدة  13آخريــن ،ميثلــونخصوص ـاً
املجتمــع املــدين الليبــي.
يقــول أســتاذ العالقــات الدوليــة الليبــي خالــد املنتــر لوكالــة فرانــس بــرس “عــى الــورق،نجحــت قمــة برلــن ،وتناولــت كل
تفاصيــل األزمــة الليبيــة وأســبابها .لكــن آليــات تطبيــقنتائــج القمــة ليســت واضحــة بعــد” .وذكــر محلــل ليبــي يف ترصيــح
لقنــاة “ليبيــا األحـرار”املحليــة أن مؤمتــر برلــن مل يهــدف أصــا اىل التوفيــق بــن الليبيــن ،بــل “كان أساسـاً مــنأجــل تحقيــق
توافــق بــن الغربيــن” ،أو باألحــرى إىل إعــادة التــوازن بــن األطـرافاملتدخلــة يف الشــأن الليبــي.

املأمول من مؤمتر برلني:

يبــدو ان الــدول املتدخلــة يف ليبيــا قــد استشــعرت خطــورة الوضــع الــذي تنجــر لــه البــاد.بالنظــر إىل أن ليبيــا ترتبــع عــى
موقــع جغ ـرايف قريــب مــن أوربــا وعــى مســاحة جغرافيــةكبــرة متصلــة بعمــق القــارة األفريقيــة اضافــة اىل كونهــا متلــك
الكثــر مــن املــواردالطبيعيــة ،فهــي متثــل بــؤرة توتــر قصــوى ممكنــة ،أكــر مــا هــي عليــه إىل اآلن ،خاصــةإذا مــا انقســمت
ليبيــا فعــا .ســعى مؤمتــر برلــن إىل خلــق إطــار تحــاول مــن خاللــه أملانيــا،ومــن وراءهــا أوروبــا ،تقريــب وجهــات النظــر
حــول املصالــح التــى تريدهــا الــدولاملتداخلــة يف الشــأن الليبــي ،وخاصــة ،لتقــرب الطرفــن اإليطايل-الفرنــي الذيــن جعــا
امللــف الليبــي يذهــب باتجــاه تركيــا وموســكو.
www.daamdth.org

كانــت الظــروف الحافــة باملؤمتــر صعبــة ودقيقــة للغايــة ،كــا عــرف نقائــص عديــدة،خاصــة منهــا خــرق القواعــد التوجيهيــة
للوســاطة الناجعــة التــي صــدرت عــن األمــن العــاملألمــم املتحــدة بــان يك مــون ســنة  .2012تنــص هــذه القواعــد عــى
شــمولية إجـراءاتالوســاطة للجميــع كــرط رضوري لنجــاح أيــة مفاوضــات دوليــة .عــى الرغــم مــن ذلــك،عــى األطـراف
الليبيــة أن تغتنــم الفرصــة ،مــن أجــل الدفــع باملســار الســيايس الداخــي،وهــو مــا علــق عليــه املؤمتــر نفســه كل تقــدم
وجهــد دويل يف هــذا اإلتجــاه .لعــل املؤمتــر قــدخفــف نســبيا مــن الشــد بــن األطـراف الدوليــة ،إال أنــه مرشــح للعــودة يف
كل لحظــة ،إال إذاانطلــق الحــوار الليبي-الليبــي فعليــا.

