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 تكشف حمصلة الفارق ما بني خمرجات مؤمتر برلني األول ىف 19 يناير 2020 والثاين بعد قرابة عام ونصف العام ىف 23 يونيو 
2021 حول القضية الليبية، عن عدة مؤرشات، ىف مقدمتها التأكيد عىل أن مؤمتر برلني مل يعد يشكل فقط جمرد صيغة مرجعية 
للمرحلة االنتقالية ىف ليبيا، وإنام أيضًا آلية متابعة مستمرة لتقييم مدى التشابكات والتوافقات الدولية واإلقليمية وانعكاساهتا 

عىل الساحة الداخلية بحسب املراحل املتعاقبة.
املؤرش اآلخر أنه أصبحت هناك سلطة تنفيذية موحدة ممثلة عن ليبيا شاركت ىف اجلولة الثانية لربلني، كداللة عىل جتاوز مرحلة 
االنقسام السيايس الليبي، باإلضافة إىل متابعة ودفع آليات العمل الوطنية املنبثقة عن برلني وما يوازهيا من مؤمترات ولقاءات 

جنيف املتعددة كآلية ملتقى احلوار السيايس الليبي الذي يشكل كيانًا أقرب إىل صيغة »املؤمتر الوطني«.
وبالتبعية، شخصت النسخة الثانية من برلني املهددات والعقبات واإلشكاليات التي ال تزال قائمة كاستمرار حالة االنقسام 
يف بعض املؤسسات والتي ستؤثر عىل إنجاز العملية السياسية الليبية وفقًا للجدول الزمني واستحقاقات خريطة الطريق، 
إضافة إىل تسليط الضوء عىل ملفات أخرى التزال متعثرة، مثل املصاحلة الوطنية والتوزيع العادل واملتناسب للثروة، وقضايا 
حقوق اإلنسان، وملف مكافحة اإلرهاب، وتنامي حضور املرتزقة األجانب ىف اجلنوب الليبي ىف إطار معاجلة ملف املرتزقة 
األجانب والقواعد العسكرية األجنبية بشكل عام. وبالتايل، فإن »برلني 2« تناول قضايا وتطورات طارئة مل تكن قائمة ىف 

املؤمتر السابق، حيث تزايدت القواعد العسكرية األجنبية باإلضافة إىل تضاعف ظاهرة املرتزقة األجانب ىف البالد. 
وقد قسمت وثيقة خمرجات »برلني 2« -التي وردت ىف 58 بندًا- إىل أربعة ملفات: األول، ملف العملية السياسية. والثاين، 
واإلنساين  الدويل  القانون  احرتام  بند  حتت  ورد  والرابع،  واملالية.  االقتصادية  اإلصالحات  ملف  والثالث،  األمن.  ملف 
وحقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، كان من الالفت أن الوثيقة مل تتضمن ديباجة وخالصة، وحولت ما يمكن اعتباره 
تناول هذه املحاور  اعتبارها بمثابة قواعد حاكمة وليس جمرد استهاللة وختام. ويمكن  بنود حمددة حتى يمكن  كذلك إىل 

وامللفات ىف سياق األطر التالية: 

املشاركون وطبيعة االلتزامات والتعهدات

اشتملت البنود من 1-11 عىل القوى واألطراف املشاركة، والتي تضم أملانيا- الدولة املضيفة للمؤمتر باملشاركة مع األمم 
املتحدة- بام يعني أهنا ليست فقط هى اجلهة الداعية للمؤمتر عىل نحو ما كان عليه األمر ىف اجلولة األوىل للمؤمتر، حيث أن 
إرشاك األمم املتحدة يعكس قوة املؤمتر ويمنح خمرجاته حجية، إذ حيال إىل املنطمة الدولية إلقراره عىل نحو ما بات جيري ىف 

كافة اللقاءات واجلوالت الليبية التي باتت تتطلب وتتمسك هبذه احلجية.
كذلك شاركت الواليات املتحدة والصني وروسيا والكونغو الديمقراطية -التي ترتأس االحتاد األفريقي- ومرص وفرنسا 
وهوالندا وتركيا واجلزائر وتونس وبريطانيا واالحتاد األفريقي، ومن ثم حلت تونس التى تغيبت عن املؤمتر األول، فيام غابت 
املغرب التي شاركت ىف النسخة السابقة، كام أصبحت ليبيا عضوًا ىف املؤمتر بعد تشكيل السلطة التنفيذية املوحدة، بينام كان 

ممثلون عن األطراف الليبية قد حرضوا ىف اجلولة السابقة عىل هامش املؤمتر. 

برلن 2: الفرص والتحديات بن الواقع واملأمول فى مستقبل ليبيا 
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النار،  إطالق  وقف  وهى:  أساسية  نقاط   4 ىف  وأوردهتا  حتققت  التي  اإلنجازات  املواد  هذه  من  الثالثة  املادة  حددت  وقد 
التنفيذية ومصادقة جملس  السلطة  املتحدة، وتشكيل  األمم  رعاية  السيايس حتت  احلوار  واستئناف  النفط،  إنتاج  واستئناف 
النواب عليها. كام حددت ىف املواد من 5-6 امللفات التي تتعلق باالستحقاقات املطلوبة الستكامل خريطة الطريق، والتي 
وقد  الليبية،  السيادة  وتعزيز  الليبي،  للرصاع  اجلذرية  األسباب  مع  للتعامل  معاجلتها رضورة  تشكل  التي  امللفات  اعتربت 
ىف  املقرر  موعدها  ىف  إنجازها  عىل  اجلميع  توافق  التي  والترشيعية  الرئاسية  االنتخابات  ملف  عىل  جوهري  بشكل  ركزت 
القوات األجنبية  الدستورية والترشيعية، ثم ملف  بالرتتيبات  امللفات اخلاصة  تليها  بنتائجها،  2021 والقبول  24 ديسمرب 
واملرتزقة دون تأخري، ثم ملف الشفافية والعدل ىف توزيع املوارد. وبعد ذلك يأيت ملف عملية املصاحلة والعدالة االنتقالية 
باألطراف  التعهدات اخلاصة  الوثيقة  تناولت  7-11 من هذا اجلزء،  املواد من  اإلنسان. وىف  والقائمة عىل حقوق  الشاملة 

املشاركة واملنظامت الدولية واإلقليمية والبعثة األممية وحكومة الوحدة الوطنية واملجلس الرئايس.
ىف هذا السياق، من املتصور أن الوثيقة بدت متوازنة ىف استعراض القضايا الرئيسية التي سيتم تناوهلا تباعًا عرب باقي مواد 
الوثيقة، وبالتاىل شكلت مدخاًل هلا حيمل تعهدات األطراف جتاهها كنوع من املسئولية الدولية واإلقليمية إزاء ليبيا، ولكنها 
القوات األجنبية  )يتعني سحب مجيع  تركيا عىل مجلة  الوثيقة وهى حتفظ  التي وضعت ىف هامش  الوحيدة  املالحظة  محلت 
واملرتزقة من ليبيا دون تأخري( والتي وردت ىف نص املادة اخلامسة من الوثيقة. وىف واقع األمر، فإن هذا التحفظ ال ينعكس 
فقط عىل ما تضمنته هذه العبارة، وإنام عىل املادة بأكملها، لعدة اعتبارات، منها أنه ال يمكن القول أن وجود تركيا كقوة أجنبية 
ال يشكل هتديدًا لسيادة ليبيا، كام يثري هذا امللف ىف الوقت نفسه إشكالية أخرى، وهى »إشكالية التحديد« بالنسبة للقواعد 
األجنبية، ففى أعقاب »برلني 1« أعلنت املبعوثة األممية باإلنابة ستيفاين ويليامز أن هناك 10 قواعد أجنبية ىف ليبيا، وبام أن 
العدد  تركيًا ىف  توازنًا روسيًا -  أن هناك  يعتقد  أجنبية،  أجنبية أخرى هبا قوات  7 قواعد  فهناك  منها،  3 قواعد  تركيا حتتل 

وبالتاىل عىل األقل هناك 4 قواعد عسكرية أجنبية مل يرد ذكرها أو خماطبة القوى املعنية بشأهنا. 
وىف حني أن نص الوثيقة حيمل التعهدات، فإن عدم قبول تركيا هبذه التعهدات، مقابل إرصار القوى الدولية عىل إهناء الوجود 

األجنبي، يكشف عن مدى التعقيدات اخلاصة هبا، والتي نوقشت وفق تقارير وبيانات رسمية، تبنى عن ماييل:
وترصحيات  األمريكية،  اخلارجية  ترصحيات  إليه  أشارت  ما  وهو  أوالً،  املرتزقة  ملف  معاجلة  ىف  نسبية  انفراجة  هناك   -  1
وزيرى اخلارجية األملاين والليبي، حول التوصل إىل جدول زمني واضح إلجالء املرتزقة، وسيبدأ ىف تنفيذه قريبًا، وأشارت 
العديد من التقارير إىل أن الواليات املتحدة ركزت عىل هذا التوجه ىف إطار املؤمترات الدولية التي عقدت الشهر اجلاري، منها 
جمموعة )G7(، ومؤمتر حلف شامل األطليس »الناتو«، وخالل لقاء بوتني- بايدن، وفيام أشارت اخلارجية األمريكية إىل أن 

الدور الرويس ىف ليبيا مقلق، فإهنا ىف الوقت ذاته أشارت إىل رضورة إهناء الوجود األجنبي بام فيه الوجود الرتكي. 
2 - ما تكشف عنه الترصحيات والتقارير خالل برلني وما سبقها من أن هناك صفقة جتري ىف الكواليس حول خروج متناسب 
ومتزامن، بمعنى أن كل فريق سيخرج عددًا من املرتزقة يعادل اآلخر، ىف حني أن التقديرات األممية تكشف أن أعداد املرتزقة 
تصل إىل 18000، ثلثيهم تقريبًا جلبتهم تركيا، وبالتاىل سيكون هناك خلل ىف التناسب، كام أن عملية التناسب والتزامن تعني 
أن هذا السياق سيتم وفق آلية تم التوافق حوهلا لإلرشاف عىل العملية ومتويلها. لكن ىف املقابل، فإن التقارير الروسية والرتكية 
غري الرسمية تلمح إىل أن من سيشملهم اإلجالء هم »املرتزقة السوريني«، ما يؤكد عىل ذلك الترسيبات الواردة بشأن ترتيبات 

بني موسكو وأنقرة ىف هذا اإلطار. 
3 - إبداء بعض األطراف حتفظات عىل ضامنات بشأن مصاحلهم االقتصادية ىف ليبيا، وبالنسبة لرتكيا هناك اتفاقيات كانت 
بالنسبة  أما  الوطنية هبا،  الوحدة  التزام حكومة  إقرار  الوفاق وتم  السابق وأخرى الحقة ىف عهد حكومة  النظام  مربمة مع 
لروسيا فتم التعهد هلا بضامن مصاحلها االقتصادية بشكل مرشوط يتعلق بضامنات األمن األورويب، وبالتاىل فإن هذا امللف 

هو قاسم مشرتك بني امللفات الثالثة االقتصادي واألمني والسيايس ويتم التعامل معه بسياسة »اخلطوة خطوة«. 
وىف واقع األمر، مل يعد ملف املرتزقة ىف ليبيا مرتبطًا فقط هبذه األطراف سواء بشكل رسمي أو عرب رشكات املقاوالت التي 
تتوىل إدارة أوضاعهم، والتي رصدهتا تقارير خرباء األمم املتحدة، وأغلبها ىف اجلنوب الليبي، ووضعها أكثر تعقيدًا من حالة 
املرتزقة املشار إليها ألهنا غري منظمة بنفس الشكل، وتتمدد ىف منطقة رخوة أمنيًا، ولدهيا قدرة عىل جتنيد املزيد من العنارص من 
العديد من دول اجلوار، وتشابكت مصالح هذه املجموعات مع جمموعات أخرى منها ميليشيات حملية، وعصابات اجلريمة 
املنظمة املتخصصة ىف عمليات هتريب السالح والبرش والنفط والثروات االستخراجية، ومجاعات التمرد، وتنظيامت التطرف 

واإلرهاب، وأصبحت لدهيا أجندات عابرة لليبيا لكنها تتعايش ىف بيئة حاضنة توفر هلا مزايا متعددة. 
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ملف العملية السياسية

وهو امللف الذي تم تناوله ىف 12 فقرة ىف الوثيقة وهى الفقرات من )12 - 23( والتي تعكس بدورها عددًا من املؤرشات، 
النواب  وجملس  السيايس  امللتقى  ىف  تتمثل  والتي  السياسية،  العملية  إدارة  تتوىل  التي  اآلليات  التأكيد عىل  يف  أبرزها  يتمثل 
القيام  إىل  ودعتها   14  -  12 من  املواد  ىف  تناوهلا  تم  والتي  للدولة،  األعىل  واملجلس  الوحدة  وحكومة  الرئايس  واملجلس 

بواجباهتا ومسئولياهتا خالل املرحلة االنتقالية. 

يتطلب  ما  بموعدها،  االلتزام  حيث  من  االنتخابات  بملف  جوهري  بشكل  تتعلق  حماور  مخس  إىل  فتنقسم  املواد  باقي  أما 
لالنتخابات  العليا  باملفوضية  اخلاصة  اللوجستية  العمليات  إىل  باإلضافة  الربملان،  خالل  من  هبا  املتعلقة  الترشيعات  إنجاز 
ومتويلها الالزم، ودور امللتقى السيايس ىف إنجاز القاعدة الدستورية، ودعوة جملسى النواب والدولة إىل االتفاق عىل املناصب 

السيادية، فضاًل عن العمل عىل االلتزام بوقف إطالق النار ومقرراته هبدف توفري البيئة اآلمنة إلجراء االنتخابات. 

وهى حتصيل  بموعدها،  وااللتزام  االنتخابات،  عملية  الدويل عىل  التوافق  املواد حالة  هذه  بلورت  العميل،  املستوى  وعىل 
حاصل ملواقف كافة املشاركني ىف املؤمتر من قبل، لكن مل حتل دون إبداء العديد من املخاوف، التي أشار إليها األمني العام 
العملية  الوضع األمني عىل  فيها إىل تداعيات هشاشة  أملح  انطونيو غوترييش ىف مداخلته االفتتاحية، والتي  املتحدة  لألمم 
السياسية، وهى نفس التلميحات التي أشار إليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد احلميد دبيبة ىف مداخلته لكنه كان أكثر 
حتديدًا بإلقاء املسئولية عىل عاتق اللجنة العسكرية املنوطة بتلك امللفات. لكن هذه التلميحات إمجاالً جاءت ىف سياق احتامل 
أن يكون الوضع األمني سببًا ىف تأجيل عملية االنتخابات. باإلضافة إىل التعقيدات السياسية التي متت اإلحالة إليها ىف عهدة 

امللتقى السيايس، والذي تم اإلعالن عن انعقاده ىف جنيف ىف 28 يونيو اجلاري. وهنا يمكن اإلشارة إىل عدة نقاط وهى: 

1 - هناك تشابكات معقدة بني كافة امللفات السياسية التي تطرقت إليها بنود العملية السياسية، فالقاعدة الدستورية ال تزال 
حمل خالف، السيام فيام يتعلق بعملية االستفتاء عىل الدستور، والتزامن بني عملية االنتخابات الترشيعية والرئاسية، وطريقة 
والنواب  الدولة  جملسى  بني  عديدة  لقاءات  فشلت  الصدد  هذا  وىف  الربملان،  عرب  أو  املبارش  االقرتاع  عرب  الرئيس  انتخاب 
املعنيني هبذه امللفات خالل األشهر الثالثة السابقة، ىف حوارات غري مبارشة ىف املغرب، التي مل حترض لقاء »برلني 2«، فكل 
لتلقي  الربملان جلنة  املثال شكل جملس  فعىل سبيل  القبول هبا،  إىل   اآلخر  الطرف  دفع  به حياول  قواعد خاصة  طرف يضع 
باألوىل،  يعرتف  ومل  مماثلة  جلنة  الدولة  جملس  شكل  املايض،  الشهر  املغرب  لقاء  فشل  وبعد  السيادية،  املناصب  ترشيحات 
ثم ربط رئيس جملس الدولة امللف بإنجاز ملف توحيد املؤسسة العسكرية، وبعد ذلك أدرج منصب رئيس املفوضية العليا 
لالنتخابات ضمن املناصب السيادية، وطعن ىف دور املفوضية، وهكذا بدا أن هناك مركزى قوة كالمها ال يسعى إىل احلسم 
الدولة وأن  لرئيس  املبارش  االنتخاب غري  التي ترص عىل  املسلمني  أبرزها موقف مجاعة اإلخوان  بالنظر خللفيات سياسية، 
يتم عرب الربملان كوهنا تدرك أهنا ال متتلك القاعدة االجتامعية التي يمكن أن تفرز رئيس مواٍل هلا، فإما أن تأيت باملشري حفرت 
حال ترشح هلذا املنصب، أو سيف اإلسالم القذايف أيضًا حال سمح له بذلك، لذا تسعى إىل إدراج بند يمنع العسكريني من 

الرتشح وتقديم ما يفيد تقاعدهم باإلضافة إىل ما يتعلق باحلالة اجلنائية.

النهائية للقاعدة الدستورية، وأحيلت  القانونية من االنتهاء من الصياغة  اللجنة  2 - الدوران ىف دائرة مفرغة، فلم تتمكن 
للربملان ومل يتمكن من حسمها، فأحاهلا املبعوث األممي يان كوبيش إىل امللتقى السيايس وفشل األخري أيضًا، وبالتايل ستعاد 
الكرة مرة أخرى باملعكوس، عرب امللتقى السيايس وصوالً إىل الربملان، وتعكس مواقف األطراف أنه كانت هناك مساٍع إىل 
ابرام صفقة، لكنها مل تتم ىف أٍى من تلك اجلوالت السابقة، وإن مل يتم التوصل إليها عىل هامش امللتقى السيايس سيكون من 
ل  الصعب إنجاز هذا امللف. ومن املتصور أن إبرام صفقة ىف كافة تلك امللفات هو أمر صعب، وبالتايل قد ينجز بعضها وُيرحَّ
بعضها اآلخر، بالنظر لوجود طلب دويل وضغط عىل األطراف إلنجاز هذه املهمة، ولكن يظل السيناريو األقرب للواقع هو 
البدء بام يمكن بأى من تلك االستحقاقات كبالونة اختبار، فعىل سبيل املثال، لو تم إنجاز القاعدة الدستورية والتوافق عىل 
االستفتاء عليها، سيتنحى خيار التصويت عىل إعالن دستوري عرب الربملان، وسيجري االستفتاء، وإن حصل الدستور عىل 
موافقة الشعب سريسم ذلك خريطة الطريق التالية، والعكس لو تم رفضه فلن يكون هناك مفر من تأجيل عملية االنتخابات. 
واخليار الثالث الذي يسعى جملس الدولة إىل تبنيه هو خيار الدستور املؤقت أيضًا، وهو طرح جديل لكنه قد يعتمد كخيار 

صفقة أيضًا. 
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امللف األمني

تضمن هذا امللف 14 بندًا من )24 - 37( تم التأكيد خالهلا عىل االستمرار ىف احلفاظ عىل قرار وقف إطالق النار ودعم جلنة 
)5+5( العسكرية، ىف ما أنجزته من ملفات ودعوهتا لالستمرار ىف العمل عىل توحيد املؤسسة األمنية وفق اتفاق القاهرة، 
والدعوة لتطبيق قرارات جملس األمن ذات الصلة بحظر التسلح. كام أعرب املشاركون عن قلقهم جتاه األوضاع األمنية ىف 
إىل  الرئايس  الوحدة واملجلس  املسلحة، داعني حكومة  املجموعات  اجلنوب، بسبب تكديس األسلحة بشكل خمل وتدفق 
تأمني كافة حدود البالد، واستعادة احتكار الدولة للقوة والعمل عىل مكافحة اإلرهاب، كام متت اإلشارة إىل عملية ترسيح 

وإعادة إدماج املقاتلني بشكل فردي. 
ويمكن إبداء مالحظات عديدة عىل ما تناوله هذا امللف حتديدًا، وذلك عىل النحو التايل:

1 - هناك مبالغة ىف اإلشارة إىل ما تم إنجازه ىف هذا امللف، السيام دور جلنة )5+5( العسكرية، خاصة وأنه تم الرتكيز عىل فتح 
الطريق الساحيل، وهى عملية شكلية متامًا، حيث قام رئيس الوزراء عبد احلميد دبيبة بإزالة ركام عند إحدى النقاط، معلنًا 
بذلك فتح الطريق الساحيل، ىف حني أن القوات عىل األرض من اجلانبني رشقًا وغربًا أكدت عىل أن هذا األمر مل حيدث وأنه 
وضع مؤقت ألن هناك عقبات كثرية ال تزال قائمة، وىف واقع األمر عكست ترصحيات الطرفني عدم الرغبة ىف فتح الطريق، 

لكن تم مترير األمر كنوع من الدعاية قبل مؤمتر برلني بأيام. 
2 - يكشف هذا املشهد أن كافة البنود وامللفات األخرى التى أحيلت إىل املجلس الرئايس واحلكومة وجمموعة )5+5( تفوق 
قدراهتا من الناحية العملية، وأن ميزان القوى ال يزال ىف يد املجموعات املسلحة ىف الغرب، وىف املقابل ترفض القيادة العامة 
ىف الرشق أن يتم األمر بشكل دعائي قبل تلبية االستحقاقات املطلوبة، والتي أكد عليها املتحدث باسم القيادة أكثر من مرة 
مشرتطًا إبعاد امليليشيات وإخراج املرتزقة وإهناء الوجود العسكري األجنبي، وهو ما ترد عليه املجموعات املسلحة ىف الغرب 

بالصيغة نفسها. 
السلطة  إىل  األمر  وأحال  ما حيدث  إزاء  القلق  باإلعراب عن  اجلنوب  األمني ىف  الوضع  الوثيقة  من   28 البند  اختزل   -  3
التنفيذية بشكل كامل إلحكام احلدود، وتقويض نشاط املرتزقة وامليليشيات، وهى أيضًا عملية صعبة إن مل تكن مستحيلة 
العامة  والقيادة  جهة  من  والرئايس  احلكومة  بني  العالقة  مؤرشات  أن  إىل  باإلضافة  التنفيذية،  السلطة  هبا  تضطلع  أن  كلية 
رئيس  تلبية  بعدم  بدأت  امللفات،  هذه  مع  بالتعامل  اخلاصة  التوجهات  ىف  واضحًا  وتباينًا  تباعدًا  تعكس  أخرى  جهة  من 
بينام ظهر بعدها ىف احتفال عسكري بتخريج دفعات  احلكومة حلضور عرض عسكري ىف ذكرى تأسيس اجليش الوطني، 
عسكرية ىف الغرب وبحضور عنارص حمسوبة عىل املجموعات املسلحة، وتبع ذلك صدور بيان من الرئايس يشري إىل رفضه 
لالحتفال العسكري، لكن املحك الرئييس كان ىف وقوع عملية إرهابية ىف اجلنوب ونشوب رصاع بني امليليشيات )من الزاوية 
والعجيالت( ليكشف مدى هشاشة الوضع األمني وخماطره من جهة وحتدي بناء الثقة بني الطرفني من جهة أخرى، ويؤكد 
عىل خرائط النفوذ من جهة ثالثة، حيث أعلنت القيادة العامة عن نرش قوات ىف اجلنوب، ورغم صعوبة ذلك، لكن يظل ىف 

املقابل أهنا منطقة نفوذ للجيش الوطني.

امللف االقتصادي

وتضمن هذا امللف 11 بندًا من )38 – 48(، شملت دعوة السلطة التنفيذية إىل القيام بعمليات اإلصالح املطلوبة ىف اخلدمات 
العامة وحتسني املرافق، واإلشادة بشفافية اإلنفاق العام، ومطالبة جملس النواب باعتامد املوازنة، ودعوة جملس األمن إىل رفع 
قرار جتميد أصول املؤسسة الليبية لالستثامر، التي أفرد هلا مادتني )46 – 47( كداللة عىل أمهية هذه اخلطوة. ويمكن التطرق 

إىل هذا امللف ىف إطار عدد من األبعاد ومنها: 
البنود ىف هذا امللف مصالح األطراف املشاركة ىف مؤمتر برلني،  التنفيذية، تعكس كافة  1 - باستثناء اإلشادة بدور السلطة 
والتي تسعى إىل االستفادة من االستقرار النسبي ىف ليبيا، واحلصول عىل مكاسب من عملية تشغيل البنية النفطية، وملف 

إعادة اإلعامر واالستثامرات التي ستتوالها املؤسسة الليبية لالستثامرات. 
املالية،  العوائد  املايل من  الترسب  الدويل حول مستوى  املتحدة والبنك  تقارير األمم  إىل  السياق  التطرق ىف هذا  يتم  2 - مل 
وحجم املوارد املالية واألصول التي تديرها القوى املحلية مثل املجموعات املسلحة خارج نطاق القانون والتي تبلغ مليارات 
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إطار  املختلفة، وىف  القوى  بني  املركزي  مثل املرصف  اقتصادية  مناصب  القائمة عىل  الرصاعات  إىل  باإلضافة  الدوالرات، 
حسابات ومساومات سياسية، وهو ما يتعارض مع النزاهة والشافية التي أشار إليها البند 45. 

السلطات  ومساعدة  ودعم  بجهود  القيام  عرض  فيه  تم  الذي  امللفات  كافة  بني  الوحيد  امللف  هو  االقتصادي  امللف   -  3
الليبية عىل إدارته، وهو ما يؤكد عىل عامل املصلحة، باإلضافة إىل أنه ىف كل عبارة يتحدث عن االستقاللية والنزاهة وتناول 
جمرد  كانت  الثروة  توزيع  بعدالة  اخلاصة  البنود  فإن  املقابل  وىف  مفصل،  بشكل  وسياساهتا  وإدارهتا  وفروعها  املؤسسات 

شعارات وتم تناوهلا بشكل عابر. 

احترام القانون الدولي وحقوق اإلنسان

8 بنود، تشمل اإلشادة باخلطوات األوىل التي قامت هبا احلكومة واملجلس الرئايس ىف عملية  تم التطرق إىل هذا امللف ىف 
املصاحلة ومحاية املدنيني، ودعوة دول اجلوار، السيام اجلزائر، إىل مشاركة ليبيا ىف جتربة املصاحلة األهلية، وإدانة العمليات غري 

املرشوعة من اإلجتار ىف البرش ومالحقة املسئولني عن ذلك، ومساعدة السلطات ىف ملف اهلجرة غري الرشعية. 
ومن الواضح أن هذا امللف أدرج بشكل كامل لتفصيل عدد من القضايا التي تبدو ظاهريًا قضايا برتوكولية، ولكنها تتعلق 
ىف الوقت ذاته بأزمات متنامية عىل الساحة الليبية، وباإلضافة إىل اختزال الكثري منها ىف ردها إىل اعتبارات القانون الدويل 
وحقوق اإلنسان، فإهنا ىف الوقت نفسه مل تعكس مسئولية القوى األوروبية حتديدًا املعنية هبذا امللفات، ىف حني أن احلكومة 

االنتقالية ذاهتا كررت عدم قدرهتا عىل التعامل مع هذه امللفات. 
القضايا واإلشكاليات،  برلني استعرضت بشكل منظم وتراتبي كافة  أن وثيقة  الرغم من  إنه عىل  القول  ىف األخري، يمكن 
لكنها ىف أغلب بنودها بدت برتوكولية، وتستعرض بيانات اإلشادة والرتحيب، لكنها مل تتطرق إىل التفاصيل ىف كافة امللفات 
لتفادي املناطق الشائكة فيها، لدرجة أهنا أدرجت التحفظ الرتكي عىل بند يكاد يعرقل كافة اجلهود ويعيد تصميم الرصاع 

املسلح مرة أخرى ىف حال عدم هندسته بام يتوافق واملصالح الرتكية، دون أن يكون هناك حزم ىف هذه امللفات. 
استحقاقات خريطة  تلبية  إذا متت  ما  النظر عن  بغض  أسايس  بشكل  االنتخابية  العملية  هناك إرصارًا عىل  أن  املتصور  من 
موازين  طبيعة  عىل  سيعتمد  بالتبعية  والسيايس  متعثرًا،  سيظل  األمني  امللف  أن  شك  فال  عدمه،  من  إمجاىل  بشكل  الطريق 
القوى، وبالتايل يمكن القول إن مقاربة العالقة بني امللفني تكشف عن أن عملية وقف إطالق النار وما تالها من ترتيبات 
هى جمرد سياق كاشف عن نقطة توازن ىف املعادالت العسكرية، لكن قواعد االشتباك مل تتغري ومن السهل العودة إىل مشهد 
الرصاع ىف ظل بيئة هشة، بل إن معطيات اهلشاشة ىف تزايد، وهناك حماولة لفتح جبهة توتر خلفي عرب اجلنوب كأزمة إضافية. 
هناك حماولة لإلرساع ىف تنفيذ اإلصالحات االقتصادية ومترير املوازنة احلكومية وفتح جماالت االستثامر وإعادة اإلعامر بالنظر 
ملصالح القوى الدولية واإلقليمية، بغض النظر عن ما إذا كان ذلك يكاىفء دفع باقي املسار السيايس من عدمه، وبالتاىل حتول 

اإلطار العام إىل عملية شكلية، بينام ال تزال مفاعيل الرصاع واالستقطاب السيايس والدويل واإلقليمي قائمة عىل حاهلا. 
إبرام  والقدرة عىل  التجربة  آليات رهن  تتضمنه من  ما  فعالية  كآلية عمل، ولكن مستوى  برلني تشكل فرصة  وتبقى مظلة 
صفقات حتقق مصالح كافة األطراف، وبالتايل فالفرصة الوحيدة للحفاظ عىل االستقرار النسبي هى حماولة الوصول إىل نقطة 

توازن ىف تلك املصالح عىل كافة املستويات. 


