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زيارة ميلوني لطرابلس
تتمثــل أبعــاد زيــارة رئيســة الــوزراء اإليطاليــة إىل طرابلــس يف 

التــايل:

1- لقــاءات مكثفــة يف طرابلــس: أجــرت جورجيــا ميلــوين 
ــا، حيــث عقــدت  ــات مكثفــة مــع مســؤويل غــرب ليبي مباحث
ــة  ــدة الوطني ــة الوح ــس حكوم ــع رئي ــة م ــات منفصل اجتامع
ــس  ــن رئي ــاً ع ــة، فض ــد الدبيب ــد الحمي ــه، عب ــة واليت املنتهي
ــا  ــوين يف زيارته ــايس، محمــد املنفــي. ورافــق ميل املجلــس الرئ
وزيــر الخارجيــة اإليطــايل، أنطونيــو تاجــاين، ووزيــر الداخليــة، 

ــدويس. ــو بنتي ماتي

2- إبــرام صفقــة غــاز جديــدة: شــهدت زيــارة ميلــوين توقيــع 
ــة  ــة واملؤسســة الوطني ــي اإليطالي صفقــة غــاز بــن رشكــة إين
لللنفــط الليبيــة، بقيمــة بلغــت نحــو 8 مليــارات دوالر، وهــي 
ــا خــال  ــرد يف ليبي ــتثامر منف ــر اس ــي تشــكل أك ــة الت الصفق

ــن.  ــن األخريي العقدي

ــارة  ــو الق ــاز نح ــدادات الغ ــز إم ــة لتعزي ــدف الصفق وته

ــن للغــاز يف شــامل  ــن بحري ــر حقل ــة، وتشــمل تطوي األوروبي
ليبيــا، يقعــان يف بلــوك “أن يس – NC-41( ”41(، إذ يفــرض أن 
يتــم ربطهــام مبنشــآت املعالجــة املوجــودة يف مجمــع “مليتــه” 
غــرب طرابلــس، ويتوقــع أن تنتهــي عمليــة التطويــر وبــدء ضخ 
ــوايل  ــل إىل ح ــدرة تص ــام 2026، بق ــن يف ع ــن الحقل ــاز م الغ
850 مليــون قــدم مكعــب يوميــاً ملــدة 25 عامــاً، بينــام تبلــغ 

احتياطيــات الحقلــن نحــو 6 تريليونــات قــدم مكعــب.

3- رفــض واســع يف الداخــل الليبــي: أثــارت اتفاقيــة الغــاز التي 
ــراض  ــن االع ــة م ــا حال ــع إيطالي ــة م ــة الدبيب ــا حكوم أبرمته
يف الداخــل الليبــي، وســط اتهامــات لــأوىل مبحاولــة توظيــف 
ــه  ــد وج ــلطة، فق ــا يف الس ــامن بقائه ــة لض ــات الطاق مرشوع
رئيــس حكومــة االســتقرار الليبيــة املكلــف مــن قبــل الرملــان، 
فتحــي باشــاغا، انتقــادات للتحــركات اإليطاليــة األخــرية يف 
طرابلــس، معتــراً أن اتفاقيــة الغاز التــي أبرمتها رومــا مرفوضة، 
ــض  ــر بع ــام ع ــازي، في ــايل انته ــلوك إيط ــن س ــر ع ــا تع وأنه
ــاق،  ــذا االتف ــي عــن رفضهــم له ــواب الليب ــس الن أعضــاء مجل
باعتبــار أن حكومــة الدبيبــة غــري رشعيــة وغــري مخولــة بإبــرام 

ــدة. ــات جدي أي اتفاقي
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قامــت رئيســة الــوزراء اإليطاليــة، جورجيــا ميلونــي، بزيــارة رســمية إلــى العاصمــة الليبيــة طرابلــس، فــي 28 
ينايــر 2023، عقــدت خاللهــا محادثــات مطولــة مــع حكومــة الوحــدة الوطنيــة المنتهيــة واليتهــا، برئاســة 

عبــد الحميــد الدبيبــة، تمخــض عنهــا توقيــع صفقــة غــاز جديــدة ومثيــرة للجــدل بيــن البلديــن.

الغــاز مقابــل البقــاء: أســباب اتجــاه رئيســة الــوزراء اإليطاليــة لتعزيــز عالقاتهــا مــع حكومــة الدبيبــة, العــدد 1748، 06 فبرايــر 2023، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــة  ــل أن مث ــط، ب ــا فق ــى رشق ليبي ــض ع ــر الرف ومل يقت
انقســامات داخــل حكومــة الدبيبــة ذاتهــا، وهــو مــا تجســد يف 
انتقــاد وزيــر النفــط بحكومــة الدبيبــة، محمــد عــون، لصفقــة 
ــة مل  ــة، عــى أســاس أن الدبيب ــا غــري قانوني ــراً أنه الغــاز، معت
يتشــاور مــع وزارتــه قبــل إبــرام االتفــاق. كذلــك، أعلــن بعــض 
مشــايخ القبائــل رفضهــم لهــذا االتفــاق الجديد، بســبب تعديل 
الصفقــة الجديــدة لاتفاقيــة القدميــة بــن البلدين، التــي كانت 
رشكــة إينــي اإليطاليــة قــد وقعتهــا مــع نظــام معمــر القــذايف، 
ــك  ــة الرشي ــل حص ــة إىل تعدي ــذه الصفق ــدت ه ــث عم حي
األجنبــي مــن 30% إىل 37%، مــام أدى إىل إثــارة ســخط بعــض 

األطــراف يف غــرب ليبيــا.

ملفات حيوية لروما
تشــكل إيطاليــا الرشيــك التجــاري األول بالنســبة لليبيــا، إذ بلغ 
إجــاميل حجــم املعامــات التجاريــة بــن البلديــن نحــو 10.17 
مليــار يــورو خــال األشــهر العــرشة األوىل مــن عــام 2022، كــام 
باتــت رومــا متثــل ثــاين أكــر مــورد لطرابلــس بعــد تركيــا. ويف 
هــذا الســياق، ميكــن عــرض أبــرز دوافــع زيــارة ميلــوين إىل ليبيا 

عــى النحــو التــايل:

1- تأمــن إمــدادت الطاقــة: يشــكل ملــف الطاقــة أبــرز 
ــام،  ــكل ع ــاد األورويب بش ــا، واالتح ــة إليطالي ــات الحيوي امللف
حيــث تســعى رومــا إىل تأمــن إمداداتهــا مــن الطاقــة بعيــداً 
عــن روســيا التــي لطاملــا شــكلت املصــدر الرئيس للنفــط والغاز 
يف القــارة األوروبيــة، وهــو مــا انعكــس يف صفقة الغــاز التي تم 
توقيعهــا بــن إيطاليــا وليبيــا خــال زيــارة ميلــوين لطرابلــس.

2- ضبــط تدفقــات الهجــرة: يشــكل ملــف الهجــرة أحــد أبــرز 
أولويــات ميلــوين، حيــث ركزت عليه خــال حملتهــا االنتخابية، 
ــو  ــايل، ماتي ــة اإليط ــر الداخلي ــة وزي ــر مرافق ــا يف ــو م وه
بنتيــدويس، مليلــوين يف جولتهــا لشــامل إفريقيــا، حيــث يــرشف 
األول عــى ملــف الهجــرة، وأعلنــت ميلــوين خــال زيارتهــا إىل 
طرابلــس أن بادهــا ســتوفر خمســة قــوارب مجهــزة بالكامــل 
لدعــم جهــود خفــر الســواحل الليبيــة، يف إطــار مســاعي رومــا 
الحيلولــة دون اســتمرارية تدفــق املهاجريــن نحــو القــارة 

األوروبيــة، حيــث باتــت ليبيــا تشــكل معــراً رئيســياً لهــم.

وبلــغ عــدد املهاجريــن الذيــن وصلــوا إىل إيطاليــا يف 2022 
أكــر مــن 100 ألــف مهاجــر، لــذا مل تســتبعد بعــض التقديــرات 
ــأن  ــاور بش ــت التش ــا تضمن ــوين إىل ليبي ــارة ميل ــون زي أن تك
ــا” التــي تــم إطاقهــا مــن قبــل  ــاء عمليــة “صوفي إعــادة إحي
االتحــاد األورويب، يف عــام 2015، لوقــف تدفــق املهاجريــن غــري 

الرشعيــن إىل الــدول األوروبيــة، قبــل أن تتوقــف يف 2019.

3- تنســيق مســارات امللــف الليبــي: قامــت ميلــوين بزيــارة إىل 

طرابلــس، وكانــت أول زعيــم أورويب يقــوم بزيارتهــا منــذ تعــر 
ــر  ــام زار وزي ــة يف ديســمر 2021. ك ــات الليبي ــراء االنتخاب إج
الخارجيــة اإليطــايل، أنطونيــو تاجــاين، األســبوع املــايض، مــر 
وتركيــا وتونــس، وهــو مــا يعكــس اتجــاه رومــا للتنســيق مــع 
القــوى اإلقليميــة الفاعلــة يف األزمــة الليبيــة. ويف هــذا اإلطــار 
ــن  ــل الخارجي ــن الفواع ــق ب ــة التواف ــوح تاجــاين إىل محوري ل

املنخرطــن يف ليبيــا.

تنسيق أمريكي إيطالي
عكســت زيــارة رئيــس الــوزراء اإليطاليــة إىل ليبيــا جملــة مــن 
ــة التــي رمبــا تطــرأ عــى امللــف الليبــي  االنعكاســات املحتمل

ــايل: ــة، وميكــن عرضهــا عــى النحــو الت خــال الفــرة املقبل

1- تعزيــز نفــوذ الدبيبــة: تعــزز اتفاقيــة الغــاز األخــرية التــي 
ــتمراريته يف  ــم اس ــوذه وتدع ــة نف ــع الدبيب ــا م ــا روم أبرمته
ــاء”،  ــل البق ــاز مقاب ــة “الغ ــي سياس ــن خــال تبن الســلطة، م
الســيام يف ظــل الحديــث حاليــاً عــن وجــود مســاعي لتشــكيل 
ــراء  ــن إج ــي لح ــهد الليب ــوىل إدارة املش ــدة تت ــة جدي حكوم
االنتخابــات، حتــى إن مجلــي النــواب والدولــة قدمــا مقرحــاً 
للبعثــة األمميــة بشــأن تشــكيل لجنــة حــوار، عى غــرار ملتقى 
الحــوار الســيايس الســابق، بغيــة اختيــار ســلطة تنفيذيــة 

ــدة. جدي

ــري  ــرة تغي ــض لفك ــف راف ــركات موق ــذه التح ــل ه ويقاب
حكومــة الدبيبــة، تتبنــاه بعض القــوى الدولية، الســيام الواليات 
ــايل  ــا، وبالت ــة إىل تركي ــا، باإلضاف ــة وإيطالي ــدة األمريكي املتح
يعــول الدبيبــة عــى االتفــاق الــذي أبرمــه مؤخــراً مــع رومــا 
لضــامن دعــم األخــرية لفكــرة اســتمرارية حكومتــه يف الســلطة، 
يف مواجهــة التحــركات املوازيــة التــي تســتهدف اإلطاحــة بــه.

2- تنافــس الــركات األجنبيــة عــى ليبيــا: لــوح رئيــس 
ــدارة، إىل  ــن ق ــات ب ــة، فرح ــط الليبي ــة للنف ــة الوطني املؤسس
أنــه يجــري حاليــاً التفــاوض مــع عــدد مــن الــرشكات األجنبيــة 
األخــرى بشــأن االســتثامر يف البنيــة التحتيــة للطاقــة يف ليبيــا، 
وهــو مــا قــد يعكــس احتامليــة أن تشــهد الفــرة املقبلــة مزيداً 
مــن التنافــس الــدويل واألقليمــي بشــأن ملــف الطاقــة يف ليبيــا.

3- دعــم غــريب لالنتخابــات الليبيــة: عكســت التحــركات 
الدوليــة وجــود محاولــة للدفــع نحــو إجــراء االنتخابــات 
ــا انعكــس يف  ــة 2023، وهــو م ــل نهاي ــة قب الرئاســية والرملاني
تريحــات وزيــر الخارجيــة األمريــي، أنتــوين بلينكــن، خــال 
زيارتــه إىل القاهــرة أواخــر ينايــر 2023، وتأكيداتــه عــى رضورة 

ــام. ــة خــال هــذا الع ــات الليبي إنجــاز االنتخاب

ويف هــذا اإلطــار، تســعى بعــض القــوى اإلقليميــة، الســيام 
مــر، إىل محاولــة دعــم جهود إنجــاز القاعدة الدســتورية التي 
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أسباب اتجاه رئيسة الوزراء اإليطالية لتعزيز عالقاتها مع حكومة الدبيبة

يفــرض أن تحكــم االنتخابــات املقبلــة، مــن خــال التوافــق بن 
مجلــي النــواب والدولــة، وتســوية الخافــات بينهــام. وتدفــع 
ــاك  ــى إن هن ــف، حت ــذا املل ــاز ه ــو إنج ــة نح ــوى الغربي الق
بعــض التقديــرات أملحــت إىل احتامليــة أن يدفــع الغــرب نحــو 
تشــكيل لجنــة حــوار تتــوىل صياغــة ترتيبــات املرحلــة املقبلــة 
يف ليبيــا، مبــا يف ذلــك إنجــاز القاعــدة الدســتورية حال اســتمرار 
الخافــات بــن مجلــي النــواب والدولــة، ورمبــا تشــهد الفــرة 
املقبلــة، دعــوة إيطاليــا ملؤمتــر دويل جديــد، عــى غــرار مؤمتري 
“برلــن 1” و“برلــن 2”، لطــرح خريطــة طريــق جديــدة للملف 

لليبي. ا

ــة يف  ــات الراهن ــس املعطي ــي: تعك ــايل أمري ــيق إيط 4- تنس
ــات  ــن الوالي ــيق ب ــن التنس ــة م ــود درج ــي وج ــف الليب املل
املتحــدة وإيطاليــا حــول ليبيــا، وهــو مــا وضــح يف زيــارة مديــر 
جهــاز االســتخبارات األمريــي، ويليــام برينــز، إىل ليبيــا، ناهيــك 
ــادة  ــس لبعــض ق ــة يف طرابل عــن اســتقبال الســفارة األمريكي
املجموعــات العســكرية يف غــرب ليبيــا، وهــي التحــركات، التي 
ــا،  ــية يف ليبي ــر الروس ــة فاغ ــوذ مرتزق ــض نف ــتهدف تقوي تس

فضــاً عــن تأمــن إمــدادات النفــط والغــاز. 

وتزامنــت التحــركات األمريكيــة مــع وصــول وفــد عســكري 
إيطــايل رفيــع إىل طرابلــس، ضــم كل مــن رئيــس أركان القــوات 
املشــركة ورئيــس دعــم العمليــات، حيــث التقــى الوفــد 
ــا  ــو م ــا، وه ــرب ليبي ــكرين يف غ ــؤولن العس ــايل باملس اإليط

أعقبــه اإلعــان عــن زيــارة مرتقبــة لرئيــس أركان القــوات 
التابعــة لحكومــة الدبيبــة، محمــد الحــداد، إىل بنغــازي للقــاء 
رئيــس أركان الجيــش الوطنــي الليبــي، عبدالــرزاق الناظــوري، 

ــد املؤسســة العســكرية. ــف توحي لبحــث مل

ومســاعي  اإليطاليــة  التحــركات  بــن  الربــط  وميكــن 
واشــنطن إلنهــاء وجــود عنــارص فاغــر الروســية يف ليبيــا، مــن 
ــل  ــكرية، والعم ــة العس ــد املؤسس ــو توحي ــع نح ــال الدف خ
ــا،  عــى اســتيعاب بعــض املجموعــات املســلحة يف غــرب ليبي
التــي  يف محاولــة لحلحلــة معضلــة املليشــيات املســلحة 
تشــكل أحــد أبــرز معوقــات إنجــاز االنتخابــات، حيــث تســعى 
واشــنطن إىل الدفــع نحــو تشــكيل حكومــة ليبيــة منتخبــة يف 
أرسع وقــت، والتــي ميكنهــا طلــب خــروج عنــارص فاغــر مــن 

ــاد. الب

يبــدو أن مثــة تطلعــات إيطاليــة راهنــة  الختــام،  ويف 
تســتهدف اســتعادة حضورهــا يف ليبيــا، ورمبــا تســتهدف رومــا 
ــا وفرنســا،  ــة، خاصــة أملاني ــوى األوروبي ــف انشــغال الق توظي
بأزماتهــا الداخليــة، مــن أجــل تعزيــز نفوذهــا يف ليبيــا، فمنــذ 
وصولهــا إىل الســلطة يف رومــا، قبــل نحــو ثاثــة أشــهر، تســعى 
ميلــوين الســتعادة الــدور اإليطــايل يف امللــف الليبــي، ويرجــح 
أن تشــهد الفــرة املقبلــة مزيــداً مــن التحــركات اإليطاليــة يف 

هــذا الشــأن.
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