
مؤتمر برلين: 
توافق بين الليبيين أم إعادة للتوازن بين الغربيين؟

ــدأت خاصــة مــع  مؤمتــر  ــة. وقــد ب ــة تســع ســنوات متتالي ــة طيل ــادرات الســاعية لحــل األزمــة الليبي جمــع تعــددت املب

الصخــرات )17 ديســمرب/كانون األول 2015( الــذي ســعى إىل بنــاء اإلطــار الســيايس  واملؤسســايت لإلنتقــال يف ليبيــا. فيــا 

فشــل اتفــاق باريــس )29 ماي/ايــار 2018( يف التمهيــد لتبنــي  دســتور ليبــي وإطــاق العمليــة االنتخابيــة وبنــاء املؤسســات 

العســكرية واألمنيــة املوحــدة. مل يختلــف  مصــر مؤمتــر بالرمــو )12 نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين 2018( عــن ســابقه، حيــث 

بقيــت مخرجاتــه  يف حــدود الخاصــات التــي مل تلــق اإلجــاع الليبــي املشــرك، خاصــة مــع مقاطعــة املشــر خليفــة  حفــر 

لــه. وانتهــى اتفــاق أبــو ظبــي )27 و28 فيفــري/ فربايــر 2019( إىل نفــس النتيجــة عندمــا  فرضــت الجاعــات املســلحة عــى 

أرض الواقــع صوتهــا عــى مخرجــات املؤمتــر. وعندمــا كان  مؤمتــر موســكو )12 و13 جانفــي/ ينايــر 2020( بصــدد تنزيــل 

نتائجــه عمليــا، بــدأ الحديــث عــن  مؤمتــر برلــن، يف ســعي أورويب إلعــادة دور اإلتحــاد الــذي تقلــص أمــام الحركيــة الروســية 

 والركيــة. ال يغيــب عــن األذهــان أن تركيــا لعبــت كل أوراقهــا عــرب توقيــع مذكــرة تفاهــم حــدودي يــوم   27 نوفمرب/ترشيــن 

الثــاين 2019 مــع حكومــة الوفــاق، بطعــم اســراتيجي 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 

بعــد  أن أعلنــت الخارجيــة التونســية عــن رفــض الدعــوة التــي تأخــرت خاصــة أن أملانيــا قــد  أعلنــت عنــه منــذ أشــهر دون 

تحديــد موعــده. مــن املحتمــل أن يكــون املوقــف األملــاين مــن  تونــس مرتبــط بقضيــة الاجئــن التــي متثــل هاجســا رئيســيا 

ملــركل، منــذ انتخابــات   2017 بســبب الخــاف الحــاد بــن األحــزاب األملانيــة. 
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ــا. وكانــت  تونــس يف وقــت ســابق قــد  ــا، بوابتــي دخــول الاجئــن الرئيســيتن إىل أملاني ــا، إىل جانــب تركي متثــل ليبي

أكــدت عــى االلتــزام باملعايــر الدوليــة يف قضايــا الاجئــن مــع  رفــض أن تكــون مقصــدا نهائيــا لهــم. كــا أن التزامهــا 

بالحيــاد يف الشــأن الليبــي، خافــا  للجزائــر التــي ضغــط الجانــب الــريك لضــان حضورهــا، وإىل جانــب عدم االســتقرار 

 الســيايس يف البــاد، يجعــان مــن الحضــور التونــي ليــس ذا أولويــة بالنســبة ألملانيــا،  رغــم العاقــات الجيــدة التــي 

تربطهــا بتونــس. 

غابــت املغــرب بدورهــا عــن مؤمتــر برلــن رغــم دورهــا الرئيــي خــال فــرات عــدة يف  املســاعي الدوليــة واإلقليميــة 

ــر  ــن املعاي ــائلة ع ــور متس ــوة للحض ــا دع ــدم  تلقيه ــتغرابها ع ــة اس ــة املغربي ــك الخارجي ــدت لذل ــا. أك ــول ليبي ح

والدوافــع التــي تــم عــى أساســها اختيــار الــدول  املشــاركة. 

يعــزز معطــى غيــاب دول اإلقليــم عــن املؤمتــر أو التأخــر يف دعوتهــم، باإلضافــة إىل  غيابهــم عــن األعــال التحضريــة 

للمؤمتــر، فكــرة أن املؤمتــر يجمــع األطــراف الدوليــة،  الغربيــة باإلضافــة إىل تركيــا، بهــدف تقريــب وجهــات النظــر 

وإعــادة تــوازن مــا يحفــظ  ألوروبــا باألســاس دورهــا. 

ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن فشــل املفاوضــات وجوالتهــا وعقــم املؤمتــرات الدوليــة، يرجــع  أيضــا إىل جــو عــدم الثقــة 

بــن األطــراف الليبيــة. ال ينفصــل ذلــك عــن إرث الدولــة  اإلســتبدادية التــي جعلــت مــن تعبــر الليبيــن عــن اختافهم 

  )Non  ــة والوحــدة ــان الدول ــة لكي ــات النافي ــن الكيان ــل م ــة  إىل أن حــال اإلنقســام جع ــا. باإلضاف ــا ورصاعي تفُجري

 )State  Actors  مؤثــرة إىل حــد بعيــد يف التطــورات السياســية. مــن هنــا عــدم تــردد أي طــرف  عــن انتــزاع أصغــر 

االنتصــارات العســكرية املمكنــة، ألنهــا تضمــن وزنــا تفاوضيــا أكــرب. 

ــة  ــة وطني ــي يف هوي ــن  التاه ــح لليبي ــتقال، مل يُت ــة اإلس ــتعار ودول ــد اإلس ــال ض ــي للنض ــاف اإلرث التاريخ بخ

ــن.   ــة حديث ــن أجــل مجتمــع ودول ــي والنضــايل م ــا  العاطف ــر 2011، بفضــل زخمه ــورة فرباي ــرب ث مشــركة إال ع

سياق برلن وما حدث فيه !! 
ــر  ــة حف ــاده  الجــرال خليف ــذي ق ــة الهجــوم، ال ــرب نتيج ــس الغ ــى مشــارف أســوار طرابل ــة الحــرب ع ــد بداي من

ــة اىل ايجــاد مســار  املتنفــذ عســكريا يف رشق البــاد وجنوبهــا، بتاريــخ 4-4 2019-،  تحــاول بعــض املســاعي الدولي

ميكــن مــن خالــه ايقــاف العنــف والعــودة  بامللــف الليبــي اىل املســار الســيايس، وخاصــة بعــد فشــل امكانيــة عقــد 

املؤمتــر الــذي كان  مرتقبــا يف مدينــة غدامــس بتاريــخ 2019-4-16 نتيجــة مــا ســمي بطوفــان الكرامــة. جــاء  املؤمتــر 

املذكــور يف ســياق مقــرح بعثــة األمــم املتحــدة يف ليبيــا كمســار جديــد لتجميــع  األطــراف الليبيــة عــى ارض ليبيــة 

قصــد إيجــاد صيغــة توافقيــة تنهــي حالــة االنقســام التــي  متــر بهــا البــاد. 

ــعى كل  ــارش. س ــل  املب ــد بالتدخ ــة إىل تهدي ــرب بالوكال ــن ح ــا م ــكري تدريجي ــر العس ــد التوت ــك، تصاع ــا لذل خاف

طــرف إىل تســليح حليفــه امليــداين مبختلــف أنــواع األســلحة التــي  تضمــن توازنــا اســراتيجيا بــن األطــراف املتحاربــة. 

حرصــت اإلمــارات ومــر عــى  الحفــاظ عــى نســق الغــارات الجويــة، يف حــن قامــت تركيــا بتزويــد حكومــة الوفــاق 

 بالطائــرات املســرة “درون”. كــا تــم تســجيل حضــور ســوداين ورويس مــع املشــر  حفــر، فيــا ال يــزال املقاتلــون 

مــن ســوريا يصلــون إىل ليبيــا مــن تركيــا. 

ــا إىل فــرض  ــة، حيــث ســعت تركي ــة الليبي ــع مذكــرة التفاهــم الركي ــر بعــد توقي ــة متقدمــة، تصاعــد التوت يف مرحل

آثارهــا عــرب التهديــد بالتدخــل  العســكري املبــارش. اســتلزم ذلــك ردا مريــا رصيحــا عــرب تنفيــذ منــاورات عســكرية 

 بالجيــوش الثــاث “قــادر 2020”. تســبب هــذا التوتــر املتصاعــد محليــا ودوليــا يف إعــادة  تحريــك املبــادرات الدوليــة 

قصــد تجنــب أيــة مواجهــات مبــارشة بــن الــدول املتدخلــة.  

كانــت املبــادرة الروســية لجمــع األطــراف الليبيــة يف موســكو، مضافــا لهــا النشــاط الــريك،  ســواء عــرب مذكــرة التفاهــم 

لرســيم الحــدود البحريــة أو عــرب اعتــزام تركيــا التدخــل  عســكريا، مــؤرشات عــى خــروج امللــف الليبــي مــن أيــدي 

األوروبيــن، خاصــة أن  الحضــور الرويس-الــريك، بالتعــاون مــع حلفائهــا، كان األكــر تأثــرا يف مجريــات  الــراع، منــذ 

معــارك طرابلــس. 
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ويف ســياق متصــل وبعــد اجتــاع اســطنبول األربعــاء املوافــق 8جانفي/ينايــر 2020 بــن  الرئيــس الــرويس فادميــر 

بوتــن والرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان، متــت الدعــوة  إىل وقــف إطــاق النــار يف ليبيــا اعتبــارا مــن األحــد 

ــر 2020.  ــق ل 12جانفي/يناي املواف

وعــى متــام الســاعة 12 ليــا يــوم االحــد )12 جانفــي/ ينايــر 2020( ، أعلــن طرفــا  الــراع يف ليبيــا وقــف األعــال 

القتاليــة يف ليبيــا اســتجابة اىل الدعــوى الركيــة الروســية  دون ان تكــون هــذه الهدنــة مربوطــة بــرشوط وعــى الفــور 

وخــال هــذا االســبوع اســتقبلت  موســكو  وفديــن ميثــان طــريف الــراع يف ليبيــا حيــث قــدم الجــرال خليفــة حفــر 

مــع  عقيلــة صالــح رئيــس الربملــان الليبــي وجــاء فائــز الــراج رئيــس حكومــة الوفــاق ومعــه  خالــد املــرشي رئيــس 

املجلــس االعــى للدولــة، وذلــك للتوقيــع عــى وثيقــة ايقــاف اطــاق  النــار بشــكل رســمي اال ان الواضــح ان الجــرال 

خليفــة حفــر طلــب مــدة مــن اجــل دراســة  هــذا االتفــاق وهــذا مــا اعتــربه بعــض املطلعــن عــى الشــأن الليبــي 

مراوغــة مــن الســيد  حفــر لكســب الوقــت خاصــة ان فائــز الــراج قــام بالتوقيــع عــى هــذه االتفاقيــة . 

بــَن توقيــع فائــز الــراج ورفــض الجــرال حفــر التوقيــع وطلبــه ملهلــة لدراســة الوثيقــة  لعديــد األطــراف عــدم نيــة 

حفــر الحقيقيــة ايقــاف هجومــه العســكري عــى طرابلــس وان  روســيا باتــت يف موقــف حســاس تجــاه حليفهــا يف 

ليبيــا خاصــة انــه مل يــرض مبــا أقرتــه هــي  يف موســكو. 

ومــن هنــا استشــعر األوربيــون هــذا الخطــر حيــث شــعروا ان امللــف الليبــي اخــذ منحــى اخــر  وان التقــارب الــريك 

الــرويس غالبــا مــا ســينتج خــروج ليبيــا مــن حســابات أوروبــا وهــذا مــا  جعــل املستشــارة االملانيــة انجيــا مــركل 

تــرع يف دعــوة األطــراف الدوليــة املتداخلــة  يف الشــأن الليبــي اىل الحضــور اىل اجتــاع برلــن وذلــك لقطــع الطريــق 

عــى الــروس  لاســتفراد بالقــرار يف هــذا امللــف. 

حــرت الــدول ووضــع االتفــاق الــدويل بشــأن ليبيــا الــذي أقــر يف برلــن إطــاراً لجهــود  تحقيــق الســام فيهــا، لكــن 

هشاشــة وقــف إطــاق النــار فضــاً عــن االنقســامات تزيــد مــن  غمــوض أفــق تحقيــق الســام فيهــا. كــا أن صمــت 

طــريف النــزاع أي فايــز الــراج رئيــس  حكومــة الوفــاق والجــرال خليفــة حفــر زاد مــن عــدم اليقــن املحيــط مبصــر 

نتائــج هــذا  املؤمتــر. 

ــز  ــار حي ــف  إطــاق الن ــم دخــول وق ــة رغ ــارك متقطع ــس مع ــوب طرابل ــل الصمــت الســيايس، شــهد جن ويف مقاب

التنفيــذ. وســمع كذلــك دوي أســلحة ثقيلــة مــن وســط املدينــة، قبــل أن  يســود هــدوء نســبي املــكان. ورغــم أن 

ــا وجهــاً لوجــه، يف انعــكاس للهــوة  الــراج وحفــر وافقــا عــى املشــاركة يف مؤمتــر  برلــن، إال أنهــا رفضــا أن يلتقي

ــا.  ــن يف ليبي ــن الســلطتن املتخاصمت ــزال  قامئــة ب ــي ال ت ــرة الت الكب

ويف ختــام املؤمتــر الــذي اســتمر بضــع ســاعات، تعهــدت الــدول الرئيســية املعنيــة بالنــزاع  الليبــي التــزام حظــر إرســال 

األســلحة إىل ليبيــا وعــدم التدخــل يف شــؤونها. وتعقيبــا عــى  نتائــج املؤمتــر، بــدت املستشــارة األملانيــة أنجيــا مــركل 

واقعيــة بقولهــا إنــه ميثــل “خطــوة  صغــرة إىل األمــام” نحــو الســام. 
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مخرجات مؤمتر برلن  
يضم نص البيان الختامي أهم النقاط التالية: 

وقــف إطــاق النــار وتكويــن لجنــة عســكرية تضــم ممثــي الطرفــن للعمــل عــى  تطويــر اتفــاق التهدئــة الــذي بــدأ منــذ 

مــدة. 

حظــر توريــد الســاح إىل ليبيــا، بنــاء عــى قــرار مجلــس األمــن 1970 لســنة   2011 ومــا تــاه مــن قــرارات، ودعــم جهــود 

البعثــة األمميــة يف هــذا اإلتجــاه  بجميــع الوســائل. كــا يؤكــد عــى رضورة التــزام جميــع األطــراف بالحظــر ووقــف  إطــاق 

النــار. 

ــا واســتقالها. باإلضافــة إىل  ــد املؤسســات السياســية وضــان  وحــدة ليبي العــودة إىل املســار الســيايس والعمــل عــى توحي

التأكيــد عــى دور دول الجــوار. واملفارقــة  هنــا 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 ســواء  الرشطــة أو الجيــش، عــى أن تكــون تحــت 

قيــادة ســلطة مدنيــة ومركزيــة. وينطلــق  هــذا الجهــد بنــاء عــى محادثــات القاهــرة ومــا عقبهــا. 

اإلصاح املايل واإلقتصادي: وهو يتعلق باألساس بالبنك املركزي والنفط  والروات الليبية. 

مــن مهــام اللجنــة العســكرية، التــي تضــم عــرشة أعضــاء، خمســة عســكرين مــن كل طــرف  هــو تحديــد آليــات تطبيــق وقف 

إطــاق النــار ميدانيــا. وطلبــت املنظمــة األمميــة منــذ عــدة  أســابيع مــن طــريف النــزاع تقديــم أســاء ممثليهــم يف اللجنــة، 

لكــن مل يســتجب أحــد حتــى  اآلن. ومــن املقــرر أن تجتمــع اللجنــة العســكرية هــذا األســبوع بحســب األمــم املتحــدة،  للعمــل 

عــى تحويــل التهدئــة الحاليــة إىل وقــف “دائــم” إلطــاق النــار. لكــن مــا يقــف عقبــة  أمــام ذلــك هــو اإلنقســام الفعــي بــن 

الليبيــن، وهــو مــا ســعى املؤمتــر إىل تقليصــه مــن حيــث  األصــل. 

أقــر البيــان الختامــي ملؤمتــر برلــن فيــا يتعلــق باملســار الســيايس، رضورة دعــم كل  اتفــاق ناتــج عــن اتفــاق ليبي-ليبــي. 

األمــر الــذي يجعــل مــن كل مخرجــات مؤمتــر برلــن  معلقــة عــى مــا هــو باألســاس الســبب الرئيــي يف الــراع والســبب 

الرئيــي يف تدويــل  الحــرب يف ليبيــا، أال وهــو الخــاف الداخــي الليبــي. كــا أن رفــع مخرجــات املؤمتــر إىل  مجلــس األمــن، 

ــا خــال تســعة  أشــهر يف إصــدار قــرار يجمــع عليــه جميــع  ال يقــدم الكثــر بالنظــر إىل أن نفــس املجلــس قــد فشــل فعلي

األطــراف حــول عمليــة خليفــة حفــر للســيطرة  عــى طرابلــس.   

تبقــى لذلــك العوائــق قامئــة أمــام حــل األزمــة الليبيــة بســبب واقــع التوازنــات العســكرية يف  امليــدان، باإلضافــة إىل التوازنــات 

ــة، وتســعى  ــة األممي ــذي ترعــاه البعث ــات الســعي للحــوار ال ــن وعــى  مجري ــا عــى مؤمتــر برل ــي ألقــت بظله ــة الت الدولي

الطاقــه منــذ مــدة يف  مؤمتــر يجمــع 13 ممثــاً عــن كل طــرف، فيــا تختــار األمــم املتحــدة 13 آخريــن، ميثلــون  خصوصــاً 

املجتمــع املــدين الليبــي. 

يقــول أســتاذ العاقــات الدوليــة الليبــي خالــد املنتــر لوكالــة فرانــس بــرس “عــى الــورق،  نجحــت قمــة برلــن، وتناولــت كل 

تفاصيــل األزمــة الليبيــة وأســبابها. لكــن آليــات تطبيــق  نتائــج القمــة ليســت واضحــة بعــد”. وذكــر محلــل ليبــي يف تريــح 

لقنــاة “ليبيــا األحــرار”  املحليــة أن مؤمتــر برلــن مل يهــدف أصــا اىل التوفيــق بــن الليبيــن، بــل “كان أساســاً مــن  أجــل تحقيــق 

توافــق بــن الغربيــن”، أو باألحــرى إىل إعــادة التــوازن بــن األطــراف  املتدخلــة يف الشــأن الليبــي. 

املأمول من مؤمتر برلن:  
يبــدو ان الــدول املتدخلــة يف ليبيــا قــد استشــعرت خطــورة الوضــع الــذي تنجــر لــه البــاد.  بالنظــر إىل أن ليبيــا تربــع عــى 

موقــع جغــرايف قريــب مــن أوربــا وعــى مســاحة جغرافيــة  كبــرة متصلــة بعمــق القــارة األفريقيــة اضافــة اىل كونهــا متلــك 

الكثــر مــن املــوارد  الطبيعيــة، فهــي متثــل بــؤرة توتــر قصــوى ممكنــة، أكــر مــا هــي عليــه إىل اآلن، خاصــة  إذا مــا انقســمت 

ليبيــا فعــا. ســعى مؤمتــر برلــن إىل خلــق إطــار تحــاول مــن خالــه أملانيــا،  ومــن وراءهــا أوروبــا، تقريــب وجهــات النظــر 

حــول املصالــح التــى تريدهــا الــدول  املتداخلــة يف الشــأن الليبــي، وخاصــة، لتقــرب الطرفــن اإليطايل-الفرنــي الذيــن جعــا 

 امللــف الليبــي يذهــب باتجــاه تركيــا وموســكو. 

كانــت الظــروف الحافــة باملؤمتــر صعبــة ودقيقــة للغايــة، كــا عــرف نقائــص عديــدة،  خاصــة منهــا خــرق القواعــد التوجيهيــة 

للوســاطة الناجعــة التــي صــدرت عــن األمــن العــام  لألمــم املتحــدة بــان يك مــون ســنة 2012. تنــص هــذه القواعــد عــى 

شــمولية إجــراءات  الوســاطة للجميــع كــرشط رضوري لنجــاح أيــة مفاوضــات دوليــة. عــى الرغــم مــن ذلــك،  عــى األطــراف 

ــه املؤمتــر نفســه كل تقــدم  ــق علي ــم الفرصــة، مــن أجــل الدفــع باملســار الســيايس الداخــي،  وهــو مــا عل ــة أن تغتن الليبي

وجهــد دويل يف هــذا اإلتجــاه. لعــل املؤمتــر قــد  خفــف نســبيا مــن الشــد بــن األطــراف الدوليــة، إال أنــه مرشــح للعــودة يف 

كل لحظــة، إال إذا  انطلــق الحــوار الليبي-الليبــي فعليــا. 
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