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ثالثة اجتماعات موازية
شــهد امللــف الليبــي خــال األيــام األخــرة تطــورات إقليميــة 
الفتــة، انعكســت يف تعــدد االجتامعــات التــي اســتضافتها 
دول املنطقــة يف إطــار مســاعي الوصــول إىل تســوية لألزمــة 
وصياغــة ترتيبــات داخليــة جديــدة، وميكــن اإلشــارة إىل هــذه 

االجتامعــات عــى النحــو التــايل: 

1- اجتــاع ثــايث يف تونــس: هيمــن امللــف الليبــي عــى 
املباحثــات الثاثيــة التــي جمعــت وزراء خارجيــة تونــس 
والجزائــر وليبيــا، حيــث أكــد البيــان الختامــي لاجتــامع 
ــا، مــن خــال  رضورة إنجــاز االســتحقاقات االنتخابيــة يف ليبي
ــز االســتقرار  ــة، لتعزي ــف األطــراف الليبي ــن مختل ــق ب التواف
يف ليبيــا ومحيطهــا اإلقليمــي، ورحــب الــوزراء باســتئناف 
ــة الدســتورية املشــركة يف القاهــرة، داعــن  مشــاورات اللجن
ــول  ــات ح ــل إىل توافق ــة إىل التوص ــواب والدول ــي الن مجل

األســاس الدســتوري الــذي ميهــد إلنجــاز االنتخابــات الرئاســية 
ــة. والربملاني

ــان،  ــن الربمل ــة م ــة املكلف ــة الليبي ــس الحكوم ــاد رئي وأش
فتحــي باشــاغا، بالبيــان الصــادر عــن الرئاســة التونســية، 
ــل  ــن أج ــة م ــول الليبي ــياً للحل ــامً تونس ــن دع ــذي تضم وال
ضــامن وحــدة واســتقرار ليبيــا، فيــام مل تصــدر أي تعليقــات 

ــة. ــة الدبيب ــن حكوم ع

2- اجتــاع بوزنيقــة املغــريب: اســتضاف منتجــع بوزنيقــة 
املغــريب، يف 10 يونيــو الجــاري، اجتامعات سياســية وعســكرية 
لوفــود ليبيــة موســعة، وذلــك بالتزامــن مــع اجتامعــات 
تونــس. وتضمنــت هــذه االجتامعــات حضــور رئيــس الربملــان 
الليبــي، عقيلــة صالــح، وممثلــن عــن الجيــش الوطنــي 
الليبــي، إضافــة إىل رئيــس جهــاز االســتخبارات بحكومــة 

ــب. ــن العاي ــة، حس الدبيب

العدد 1563، 6 يونيو 2022

اســتضافت العاصمــة التونســية اجتماعــًا ثالثيــًا لــوزراء خارجيــة كل مــن الجزائــر، رمطــان لعمامــرة، وليبيــا، 
نجــالء المنقــوش، باإلضافــة لنظيرهمــا التونســي، عثمــان الجرنــدي، فــي 10 يونيــو 2022، فــي إطــار بحــث 
عــدد مــن الملفــات المشــتركة، فــي مقدمتهــا مســارات األزمــة الليبيــة خــالل الفتــرة المقبلــة، وســبل 
تعزيــز االســتقرار هنــاك، وهــو االجتمــاع الــذي عكــس دالالت مهمــة، خاصــًة فــي ظــل الســياقات الداخليــة 

واإلقليميــة المحيطــة بــه.

حــراك إقليمــي: أهــداف اجتمــاع وزراء خارجيــة ليبيــا وتونــس والجزائــر، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1563، 6 يونيــو 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مــن  عــدد  قــادة  االجتامعــات  هــذه  تضمنــت  كــام 
أبرزهــم  كان  ليبيــا،  غــرب  يف  العســكرية  املجموعــات 
ــطيبة،  ــارص ش ــي، ون ــامد الطرابل ــكيل، وع ــي الكي عبدالغن
وأيــوب بــوراس، ومحمــود بــن رجــب، وعمــر بغــداده. وهــو 
االجتــامع الثــاين الــذي تســتضيفه املغــرب بــن األطــراف 
ــؤرشات  ــل م ــام يحم ــن، م ــبوعن األخري ــال األس ــي خ الليب
مهمــة بشــأن وجــود بعــض التوافقــات املبدئيــة بــن األطــراف 

املشــاركة يف هــذه االجتامعــات.

3- اجتاعــات اللجنــة الدســتورية يف القاهــرة: انطلقــت 
الجولــة الثالثــة مــن مشــاورات املســار الدســتوري بــن ممثلن 
عــن مجلــي النــواب والدولــة يف 12 يونيــو الجــاري، وذلــك 
ــتورية  ــدة الدس ــود القاع ــى بن ــاق ع ــام االتف ــل إمت ــن أج م

ــة. ــة املقبل ــات الليبي ــي ســتنظم االنتخاب الت

ــذه  ــواد ه ــن م ــو 70% م ــة نح ــة الثاني ــمت الجول وحس
الدســتور، أي حــوايل 137 مــادة مــن أصــل 197 مــادة، بيــد 
ــة الحاســمة،  ــة الثالث ــراً عــى هــذه الجول ــاً كب أن مثــة تعوي

ــن الطرفــن. ــة ب ــا ســتناقش املــواد الخافي كونه

ــة، ســتيفاين ويليامــز، هــذه  واســتبقت املستشــارة األممي
ــع  ــة م ــاءات التحضري ــن اللق ــد سلســلة م االجتامعــات بعق
ــامت  ــل إىل تفاه ــة التوص ــة، بغي ــراف الليبي ــن األط ــدد م ع
أوليــة ميكــن البنــاء عليهــا خــال اجتامعــات القاهــرة، حيــث 
عقــدت ويليامــز اجتامعــاً مــع رئيــس مجلــس النــواب الليبي، 
عقيلــة صالــح، يف 8 يونيــو الجــاري، قبــل أن تلتقي املستشــارة 
األمميــة برئيــس مجلــس الدولــة، خالــد املــري، كــذا، فقــد 
التقــت برئيــس املفوضيــة العليــا لانتخابــات، عــامد الســائح، 

لبحــث تطــورات العمليــة االنتخابيــة.

انخراط إقليمي موسع
عكــس الحــراك اإلقليمــي الواضــح واملكثــف إزاء امللــف 
ــن  ــي ميك ــة، والت ــدالالت املهم ــن ال ــن جملــة م ــي ع الليب

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع عرضه

1- تباينــات إقليميــة: أعلــن البيــان الختامــي الجتــامع تونــس 
دعمــه الجتامعــات اللجنــة الدســتورية التــي تســتضيفها 
ــع إىل  ــد يرج ــري ق ــور امل ــاب الحض ــد أن غي ــرة، بي القاه
بعــض التباينــات يف الرؤيــة الجزائريــة واملريــة تجــاه امللــف 
الليبــي، يف ظــل اســتمرار الدعــم الجزائــري لحكومــة الدبيبــة 
ــل اعــراف مــري بحكومــة باشــاغا كحكومــة  ــة، مقاب املقال

رشعيــة مكلفــة مــن قبــل الربملــان الليبــي.

وبالتــوازي مــع ذلــك، أملحــت بعــض التقديــرات األخــرى 
إىل أن عقــد مؤمتــر ثــايث يف تونــس بالتــوازي مــع اجتــامع آخر 
يف املغــرب يعكــس التنافــس الجزائــري – املغــريب، ومســاعي 

كل طــرف تعزيــز حضــوره إقليميــاً يف امللــف الليبــي.

األخــر  الثــايث  االجتــامع  يثــر  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ــد يف  ــي جدي ــوث أمم ــن مبع ــف تعي ــث مل ــامالت بح احت
ليبيــا، وذلــك قبــل أقــل مــن شــهر مــن نهاية مهــام املستشــارة 
األمميــة، ســتيفاين ويليامــز، يف ليبيــا. وتدعــم واشــنطن تعيــن 
الدبلومــايس األملــاين، كريســتيان بــاك، الســفر األملــاين الســابق 
لــدى ليبيــا، مبعوثــاً أمميــاً جديــداً يف طرابلــس، بيــد أنــه مــن 
املرجــح أن ترفضــه موســكو، وتدعــم، يف املقابــل، تعيــن 

ــي.  ــايس أفريق دبلوم

ويف هــذا اإلطــار، أشــارت بعــض التقاريــر إىل إمكانية طرح 
اســم وزيــر الخارجيــة التونــي الســابق، املنجــي الحامــدي، 
لتــويل هــذا املنصــب، خاصــًة أن األخــر يلقــى دعــامً جزائريــاً، 
فضــاً عــن عــدم اســتبعاد حصولــه عــى دعــم موســكو، بيــد 
أن هــذه الخطــوة رمبــا تاقــي رفضــاً غربيــاً يف ظــل التوتــرات 

الراهنــة بــن تونــس والقــوى الغربيــة.

2- دعــم املســار العســكري: مل يقتــر الحــراك اإلقليمــي 
ــل  ــط، ب ــيايس فق ــار الس ــى املس ــي ع ــف الليب ــط باملل املرتب
امتــد ليشــمل املســار العســكري، إذ يبــدو أن مثــة محــاوالت 
لاحتفــاظ باملكتســبات التــي تــم تحقيقهــا يف هــذا املســار، 
وعــدم خســارتها بســبب أي تعــرات تتعلق باملســار الســيايس، 
وهــو مــا ينعكــس يف االجتــامع األخــر الــذي اســتضافته 
تونــس، يف 8 يونيــو الجــاري، للجنــة العســكرية املشــركة 
5+5، وذلــك برعايــة أمميــة وفرنســية، بعــد توقــف دام لنحــو 
شــهرين. وتضمنــت اجتامعــات تونــس حضــور ممثلــن عــن 
الواليــات املتحــدة وبريطانيــا وأملانيــا وفرنســا ومــر وتركيــا 

ــي. ــاد األفريق واالتح

3- ترتيــب مــا بعــد خريطــة الطريــق:  تعكــس هــذه اللقاءات 
املكثفــة وجــود مســاٍع إقليميــة ودوليــة للتوصــل إىل ترتيبــات 
جديــدة تحكــم امللــف الليبــي بعــد نهايــة خريطــة الطريــق 

الحاليــة، والتــي يفــرض أن تنتهــي يف 22 يونيــو الجــاري. 

ويف هــذا الســياق، يتصاعــد القلــق مــن احتــامالت أن 
تــؤدي نهايــة خريطــة الطريــق الحاليــة إىل تأجيــج الراعــات 
املســلحة مــرة أخــرى، فقــد شــهدت طرابلــس، يف 10 يونيــو 
الجــاري، اشــتباكات عنيفــة بن امليليشــيات املســلحة املنترة 
هنــاك، وبــن ميليشــيات النــوايص الداعمــة لحكومــة باشــاغا، 
وجهــاز دعــم االســتقرار املــوايل للدبيبــة، قبــل أن تتدخــل قوة 

عســكرية مــن اللــواء 444 لفــض االشــتباكات بــن الطرفــن.

4- تنافــس اقتصــادي قائــم: ترتبــط الرتيبــات الجديــدة التــي 
يجــري التشــاور بشــأنها خــال املرحلــة املقبلــة باألبعــاد 
ــي واألورويب مــن  ــق األمري ــة، خاصــًة يف ظــل القل االقتصادي
عمليــات اإلغــاق املتكــررة للموانــئ والحقــول النفطيــة، مبــا 

ــاً. يؤثــر عــى أزمــة الطاقــة املتفاقمــة عاملي
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وتســعى واشــنطن لتشــكيل لجنــة مراقبــة، تديرهــا رشكــة 
ــدات  ــل عائ ــن التحكــم يف تحوي ــق، تكــون مســؤولة ع تدقي
ــة  ــات الليبي ــة إىل املؤسس ــط الوطني ــة النف ــن رشك ــط م النف
املختلفــة، لتحقيــق التوزيــع العــادل لعوائــد النفــط، وتجنــب 
اســتخدام هــذه الورقــة يف الراعــات السياســية القامئــة. ومن 
ــس  ــذب لتناف ــة ج ــل منطق ــا متث ــت ليبي ــرى، بات ــة أخ ناحي
إقليمــي ودويل كبــر، عــى جهــود إعــادة اإلعــامر والتنميــة.

انعكاسات محتملة
يــأيت االنخــراط اإلقليمــي يف امللــف الليبــي يف إطــار التحضــر 
ــا، وهــو  ــة يف ليبي ــة املقبل ــدة للمرحل ــات جدي لصياغــة ترتيب
مــا يحمــل عــدداً مــن التداعيــات، والتــي ميكــن عرضهــا عــى 

النحــو التــايل:

1- تحــرك جزائــري إلقصــاء املغــرب: وضــح ذلــك يف امللفــات 
التــي تــم بحثهــا عــى أجنــدة االجتــامع الثــايث الــذي 
ــع  ــرة، م ــف الهج ــث مل ــم بح ــث ت ــس، حي ــتضافته تون اس
التأكيــد عــى رضورة صياغــة رؤيــة مشــركة بــن الــدول 
الثــاث إلدارة هــذه القضيــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن تحديــات 
ــعاً. ــاً واس ــامً أوروبي ــرح دع ــذا الط ــي ه ــا ياق ــدة، ورمب عدي

ــاث بحــث  ــدول الث ــة ال ــامع خارجي ــن اجت ــك، تضم كذل
ســبل التعــاون املشــرك يف عــدة مجــاالت أخــرى، لعــل أبرزها 
ــة، إىل  ــذا البيئ ــي وك ــن الصح ــة واألم ــذايئ والطاق ــن الغ األم
جانــب محاولــة تنســيق السياســات الخارجيــة للــدول الثــاث 

إزاء القضايــا اإلقليميــة والدوليــة املختلفــة.

وترتبــط هــذه املســاعي باألســاس بالتحــركات الجزائريــة 
ــامل  ــا يف ش ــز حضوره ــادة تعزي ــعى إلع ــي تس ــة، الت الراهن

ــات  ــاك توجه ــدو أن هن ــرب، إذ يب ــة املغ ــا يف مواجه أفريقي
ــا  ــس وليبي ــم تون ــة تض ــات إقليمي ــة تحالف ــة لصياغ جزائري
ــك مــكان اتحــاد  ــا، ليحــل بذل إليهــا، وبدرجــة أقــل موريتاني
املغــرب العــريب التقليــدي، والــذي كان يضــم املغــرب إىل 

ــة. ــدول األربع ــب هــذه ال جان

2- دعــم أمريــي للمســار الدســتوري: يتوقــع أن تفــرز 
ــة  ــس للمرحل ــدة، تؤس ــات جدي ــرة توافق ــات القاه اجتامع
املقبلــة، ميكــن البنــاء عليهــا يف املؤمتــر املقبــل الــذي تعمــل 
ــو الجــاري، خاصــة  ــه يف 22 يوني ــى تنظيم ــاً ع ــا حالي إيطالي
يف ظــل التأكيــدات املتتاليــة مــن قبــل واشــنطن عــن دعمهــا 
للمباحثــات الراهنــة يف القاهــرة، فضــاً عــن املشــاورات 
األمريكيــة األخــرة مــع عــدة أطــراف ليبيــة، مــن أجــل تعزيــز 

ــرص نجــاح هــذه املشــاورات. ف

ــن أن  ــة م ــواب والدول ــي الن ــدى مجل ــات ل ــة تخوف ومث
ــتوري  ــار الدس ــأن املس ــات بش ــول لتوافق ــر الوص ــؤدي تع ي
إىل دفــع واشــنطن والــركاء الدوليــن لتشــكيل منــوذج آخــر 
ــو  ــامم نح ــز االهت ــم تركي ــي، أو أن يت ــوار الليب ــى الح مللتق
املجلــس الرئــايس وتفويضــه بصاحيــات دســتورية أكــرب، عــى 

ــن. ــاب املجلس حس

ويف الختــام، تعكــس مامــح التحــركات اإلقليميــة املرتبطــة 
بســياقات األزمــة الليبيــة عــن وجــود اهتــامم متنــاٍم بامللــف 
ــة  ــات داخلي ــة توافق ــه صياغ ــي، ميكــن أن تتمخــض عن الليب
تســهم يف حلحلــة االنقســامات الداخليــة، بيــد أن تعــدد 
األطــراف املنخرطــة وتداخــل شــبكة املصالــح رمبــا يبطــئ مــن 

هــذه الجهــود.
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