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مبعوث أممي جديد إلى ليبيا..
األمل الدائم يف نهاية »زمن اخليبات«؟

املبعـــوث  كـــون  األســـــــــود: 
اجلديد إفريقيـــاً فهذا يعد 

جيدة  خطـــوة 
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االفتتاحية

يف ظــل األزمــة املســتعرة يف ليبيا،بــادرت االمــم املتحــدة اىل تعيــن 
مبعــوث أممــي جديــد يف محاولــة الحتــواء الــراع املحتــدم بــن 
االطــراف املتنافســة يف البالد.حطــوة بالرغــم مــن أهميتهــا فانهــا 
تطــرح تســاؤالت كثــرة حــول قــدرة املبعــوث الجديــد عــى 
اخــراق األزمــة وتحقيــق الســالم املنشــود خاصــة مــع تتــايل فشــل 

املبعوثــن األمميــن الســابقن.

مبعوث جديد يف قلب صراع ليبي محتدم
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أنطونيــو  املتحــدة،  لــأمم  العــام  األمــن  أعلــن 
الســابق  الســنغالي  الوزيــر  تعيــن  رســمًيا،  غوتيريــس، 
عبــد اهلل بتيالــي، مبعوًثــا خاًصــا لــه يف ليبيا.وأوضــح 
موقــع األمم املتحــدة أن باتيلــي يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 
40 عامــا مــع حكومتــه الوطنيــة واملؤسســات األكادمييــة 
واملنظمــات اإلقليميــة ومنظومــة األمم املتحــدة، وقــال 
للمراجعــة  مســتقال  خبيــرا   2021 يف  عمــل  إنــه 
ليبيــا. يف  للدعــم  املتحــدة  األمم  لبعثــة  االســتراتيجية 

اخلــاص  املمثــل  نائــب  منصــب  ســابقا  شــغل  كمــا 
لأمــن العــام يف بعثــة األمم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة 
-2013( مالــي  يف  االســتقرار  لتحقيــق  األبعــاد 

2014(، وممثــال خاصــا لوســط أفريقيــا ورئيــس مكتــب 
الغابــون  يف  أفريقيــا  لوســط  اإلقليمــي  املتحــدة  األمم 
)2014-2016(، وعــن يف 2018 مستشــارا خاصــا 
لأمــن العــام بشــأن مدغشــقر ويف 2019 عــن خبيــرا 
مســتقال للمراجعــة االســتراتيجية ملكتــب األمم املتحــدة 

لغــرب أفريقيــا.

تعيــن باتيلــي ياتــي بعــد قرابــة 9 أشــهر مــن شــغور 
املنصــب، بســبب عــدم اتفــاق الــدول األعضــاء يف مجلــس 
املبعــوث  املرشــحن.ليخلف  مــن  عــدد  علــى  األمــن 
اســتقال  الــذي  كوبيــش«  »يــان  الســلوفاكي  اجلديــد 
وأنهــى مهامــه رســميا يف ديســمبر 2021، فيمــا عملــت 

املبعـــوث االممـــي اجلديد باتيلي يتمتع بخبـــرة تزيد عن 40 عاما 
مع حكومته الوطنية واملؤسســـات األكادمييـــة واملنظمات اإلقليمية 

ومنظومة األمم املتحدة.
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الدبلوماســية األمريكيــة »ســتيفاني وليامــز« مستشــارة 
خاصــة لغوتيريــش يف ليبيــا، حيــث ترأســت البعثــة قبــل 
تشــغل  أن  دون  املاضــي،  الشــهر  منصبهــا  تغــادر  أن 
يحتــاج  العــام، حيــث  لأمــن  مبعوثــة خاصــة  منصــب 
ــدول األعضــاء يف  ــع ال ــة جمي ــى موافق ــك املنصــب إل ذل

مجلــس األمــن.

ودأبــت األمم املتحدة،علــى اســتبدال مبعوثهــا إلــى 
ليبيــا كلمــا شــعرت بوصــول جهــوده حللحلــة األزمــة إلــى 
أو بســبب  اســتعصاء األزمــة،  طريــق مســدود، بســبب 
موقــف بعــض أطــراف الصــراع مــن شــخص املبعــوث.

ــم مــن  ــد بالرغ لكنهــا هــذه املــرة عينــت املبعــوث اجلدي
اعتــراض حكومــة الوحــدة الوطنيــة عليــه، حيــث أكــد 
الســني،  طاهــر  املتحــدة  األمم  لــدى  الليبــي  املنــدوب 
مــن  أكثــر  بتيالــي يف  تعيــن  علــى  اعتــراض احلكومــة 
مناســبة، وبعــث رســالة إلــى األمــن العــام لــأمم املتحــدة 
ــا  ــر فيه ــن، يعب ــى التعي ــن عل ــس األم ــق مجل ــل تصدي قب
املتعلــق عــزم غوتيريــش  بــالده  عــن اندهــاش حكومــة 
العــام  تعيــن عبــد اهلل بتيالــي ممثــال خاصــا لأمــن 

لليبيــا.

ليبيــا  يف  املتفاقــم  الوضــع  أن  واضحــا  يبــدو  لكــن 

الـــذي  كوبيـــش«  »يـــان  الســـلوفاكي  اجلديـــد  املبعـــوث  يخلـــف 
اســـتقال وأنهـــى مهامه رســـميا يف ديســـمبر 2021، فيما عملت 
الدبلوماســـية األمريكيـــة »ســـتيفاني وليامـــز« مستشـــارة خاصـــة 

لغوتيريـــش يف ليبيـــا.
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هــذه  باتخــاذ  املســارعة  الــى  املتحــدة  االمم  دفــع 
اندلعــت  املاضيــة  القليلــة  األيــام  اخلطوة،فخــالل 
قــوات  بــن  طرابلــس  العاصمــة  عنيفــة يف  اشــتباكات 
ــة  ــد الدبيب ــة حلكومــة الوحــدة برئاســة عبداحلمي موالي
املكلفــة  الوطنــي  االســتقرار  مواليــة حلكومــة  وأخــرى 

باشــاغا. فتحــي  برئاســة  البرملــان  مــن 

هــذه املواجهــات املســلحة أســفرت عــن مقتــل 32 
أعلنتــه  مــا  بحســب  آخريــن،   159 وإصابــة  شــخًصا 
املؤقتــة،  الوطنيــة  الوحــدة  بحكومــة  الصحــة  وزارة 
كبيــرة  وخســائر  ماديــة  أضــرار  إحلــاق  عــن  فضــاًل 

يف ممتلــكات عامــة وخاصة.ولــم ميــِض أســبوع حتــى 
الواقعــة  ورشــفانة  منطقــة  يف  املواجهــات  جتــددت 

طرابلــس. الليبيــة  العاصمــة  جنــوب 

هــذا التصعيــد العســكري جــاء بعــد حــرب بيانــات 
باشــاغا  هاجــم  املتنافســتن،حيث  احلكومتــن  بــن 
حكومتــه  معتبــرا  الدبيبــة  لــه  بيــان  يف  باســتخدام 
وال  »ال ظلــم  قائــال:  القــوة  باســتخدام  »منتهية«،ولــوح 
دون  الوطــن  واختــار  الشــرعية  اتبــع  مــن  مــع  قتــال 
ســواه«.وهو مــا رد عليــه الدبيبــة قائــال أنهــا :«أوهــام 
االنقالبــات العســكرية التــي ولــى زمانهــا« وفــق تعبيــره.

األزمـــة احلاليـــة أو ما ميكن تســـميته »حرب الشـــرعية« ،جتـــددت بعد حوالي 
عـــام ونصـــف من إعـــان وقف إطـــاق النار يف ليبيـــا برعايـــة أممية؛وحتديدا 

بعدمـــا تعيـــن مجلس النـــواب ، حكومة جديـــدة بقيادة فتحي باشـــاغا.
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»حــرب  تســميته  ميكــن  مــا  أو  احلاليــة  األزمــة 
الشــرعية« ،جتــددت بعــد حوالــي عــام ونصــف من إعالن 
وقــف إطــالق النــار يف ليبيــا برعايــة أممية؛وحتديــدا 
بعدمــا تعيــن مجلــس النــواب املُنعقــد يف طبــرق شــرقي 
يف  باشــاغا  فتحــي  بقيــادة  جديــدة  حكومــة  ليبيــا، 
ــة  ــه حكوم ــا رفضت شــهر فبراير/شــباط املاضي؛وهــو م
الوحــدة الوطنيــة برئاســة عبداحلميــد الدبيبــة مــا جعــل 

البلــد تدخــل يف دوامــة حكومتــن مــرًة أخــرى.

علــى  بجديــد  ليــس  هــذا  الشــرعية  صــراع 
البالد،فمنــذ العــام 2011،وبعــد ســقوط نظــام العقيــد 
ــة  ــا يف حال ــت ليبي ــذايف ،دخل ــر الق ــي الراحــل معم الليب
تلــت  التــي  الســنوات  وشــهدت  وأمنــي  سياســي  فــراغ 

الســلطة. علــى  متجــددة  صراعــات  ذلــك 

أعقبــت  التــي  االيجابيــة  املؤشــرات  مــن  وبالرغــم 
انتخــاب حكومــة الوحــدة الوطنيــة وتوحــد جل مؤسســات 
الدولــة مــع تواصــل عمليــة توحيــد  املصــرف املركــزي 

قـــال عضـــو املجلس األعلـــى للدولـــة، أبو القاســـم قزيط،يف 
تصريحـــات صحفيـــة قائـــا فيها:«لم أر  وطنا ولـــم أرى حقا 
ولـــم أرى صدقـــا يف مواقـــف احلكومتن املتنازعتـــن، لم أرى 

إال ســـعار الســـلطة وجنون الساسة«.
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ــم تنجــح  ــة ل واملؤسســة العســكرية،اال أن حكومــة الدبيب
ــادات  ــى االنتق ــت يف مرم ــالد وبات يف حــل مشــكالت الب
واالتهامــات بالفســاد.ومع تأجيــل االنتخابــات التــي كان 
وتشــكيل  املاضــي  ديســمبر  يف  اجراؤهــا  املقــرر  مــن 

حكومــة باشــاغا تــأزم الوضــع مجــددا.

الدولــي  املجتمــع  جتاهــل  مــع  ســوءا  االمــر  وزاد 
لتــازم االوضــاع يف ليبيا،فمنــذ بــدء احلــرب الروســية 
منصبــاً  جلّــه  الدولــي  االهتمــام  أصبــح  األوكرانيــة، 
باتــت املُستشــارة  الــدور االممــي حيــث  عليها،وتراجــع 
عــن  ويليامز،عاجــزة  ســتيفاني  ليبيــا،  لــدى  األمميــة 
وتيــرة  وتصاعــدت  املتنازعــة  االطــراف  مــع  التواصــل 
ــا مــع  ــا ملنصبه ــى مغادرته ــا وصــوال ال ــادات لعمله االنتق
العجــز االممــي عــن تعيــن مبعــوث جديــد.  اســتمرار 

بــن باشــاغا والدبيبــة  بــان الصــراع  القــول  ميكــن 
هــو اســتمرار ملسلســل »حــرب الشــرعية« الــذي تعيشــه 
طــرف  كل  فيــه  يســعى  والــذي  ســنوات  منــذ  البــالد 
للوصــول الــى كرســي الســلطة بــاي ثمن.لكــن مــاذا عــن 

الوطــن؟ الليبي؟ومــاذا عــن مصلحــة  املواطــن 

ــو  ــة، أب ــى للدول ــس األعل ــا عضــو املجل أســئلة خلصه
القاســم قزيــط،يف تصريحــات صحفيــة قائــال فيها:«لــم 
أر  وطنــا ولــم أرى حقــا ولــم أرى صدقــا يف مواقــف 
الســلطة  ســعار  إال  أرى  لــم  املتنازعتــن،  احلكومتــن 
ــون الساســة«.و أضاف،«مــن يقــول لهــؤالء أن  مــن  وجن
زيــغ البصــر وعمــي البصيــرة أن أبــواب املســتقبل تفتــح 
ــؤالء أن ال شــرعية تســمو  ــول له ــن يق ــح القبور«..«م بفت
علــى شــرعية عصمــة الدمــاء«. وتابــع قولــه »شــرعياتكم 
قبــح  لســتر  تكفــي   ال  مبتســرة  خديجــة  باليــة  رثــة 

ومثالبكــم«. ونقائصكــم  عوراتكــم 

أمــام  نفســه  اجلديــد  االممــي  املبعــوث  وســيجد 
مهمــة شــاقة وصعبــة للغايــة لدفــع العمليــة السياســية 
يف ليبيــا وتوحيــد الفرقــاء الليبيــن واســتكمال املســار 
ســتيفاني  باإلنابــة  األمميــة  املبعوثــة  أدارتــه  الــذي 
الفشــل  يكــون مصيــره  ان  العديــدون  ولياميز.ويخشــى 
ليبيــا  يف  األمميــة  البعثــة  دور  يقتصــر  وأن  كســابقيه 
ــرار ملشــهد العجــز  ــدوب بآخــر يف تك ــى اســتبدال من عل

واالخفــاق. والفشــل 
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شريف الزيتوني

مبعوث أممي جديد إلى ليبيا...
 األمل الدائم يف نهاية »زمن اخليبات«؟

ــكاد متــر أزمــة دون  ــن يف بالدهــم. ال ت ــن األممي ــن ســيتعودون عــى تعاقــب املبعوث ــدو أن الليبي يب

اختيــار مبعــوث جديــد إىل درجــة أن األمــر أصبــح مألوفــا وغــر ذي اهتــام كــا كان يف األول رغــم 

تشــابه األزمــات )االســتثناء يف طــول الفــرة كان مــن نصيــب غســان ســالمة(. الــيء الوحيــد البــارز 

ــف  ــع مل ــل م ــات« والفش ــوى »الخيب ــا س ــل معه ــن مل تحم ــة املبعوث ــك أن قامئ ــت يف كل ذل والثاب

يعتــر اليــوم مــن بــن األعقــد يف منطقــة الــرق األوســط والشــال اإلفريقــي، وهــذا بالقــدر الــذي 

ــتوى  ــى املس ــة ع ــة حقيقي ــود ني ــدم وج ــت ع ــذي أثب ــدر ال ــة بالق ــات الداخلي ــه الخالف ــاهمت في س

ــررة. ــات املتك ــل »الفضفاضــة« واالجتاع ــم الجم ــة رغ ــي لحــل املشــاكل العالق األمم
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وحتـــى التقـــّدم الـــذي يحصـــل بـــن الفتـــرة واألخرى 
واالســـتقرار النســـبي الذي تعرفـــه املدن، يبقـــى مرهونا 
بأمزجـــة السياســـين الـــذي غلبتهـــم املواقـــع والرغبات 
الذاتيـــة علـــى  مصلحـــة الوطن، ولـــم ينجـــح أي مبعوث 
أممـــي خطـــة جتميع حقيقيـــة، رغم أن ســـتيفاني وليامز 
التـــي خلفت غســـان ســـالمة، بالنيابة، جنحت نســـبيا يف 
إنهـــاء حـــرب يف طرابلس هي األعقد يف ســـنوات األزمة، 
ويف تنظيـــم مؤمتـــر أفـــرز حكومة وحـــدة هـــّدأت األمور 
لفتـــرة لكـــن اللهفة وإغراء الســـلطة حاد بهـــا عن مهامها 
األصليـــة لتخلـــق أزمـــة أخـــرى مـــازال الليبيـــون يعانـــون 
تعقيداتهـــا إلـــى اليـــوم، وال يبـــدو يف املنظـــور القريب أن 
هنـــاك حال لهـــا خاصة يف وجود حكومـــة أخرى مصادق 

عليهـــا برملانيا

ويف آخـــر تطـــور علـــى الســـاحة الليبية أعلـــن األمن 
العـــام لـــأمم املتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش عـــن تعيـــن 

الدبلوماســـي الســـنغالي عبـــد اهلل باتيلي ممثـــالً خاصاً 
لـــه يف ليبيـــا ورئيســـاً لبعثـــة األمم املتحدة للدعـــم خلفاً 
ليـــان كوبيش من ســـلوفاكيا الذي شـــغل املنصب ســـابقا 
يف أفشـــل جتارب املبعوثن األممين باعتباره لم يســـتغل 
فتـــرة التهدئـــة والتقـــارب بـــن املختلفـــن بالتقـــّدم نحو 

انتخابـــات ينتظرهـــا الليبيـــون منذ فتـــرة طويلة.

ويعتبـــر باتيلي أحد أهم الشـــخصيات يف بالده، درّس 
التاريـــخ ألكثر من 30 عاماً يف جامعة الشـــيخ أنتا ديوب 
يف الســـنغال، حاضـــر أيضـــاً يف العديـــد مـــن اجلامعات 
حـــول العالـــم، وتولى منذ التســـعينات مـــن القرن املاضي 
عـــدة مناصـــب وزارية، قبـــل أن ميثل بالد يف املؤسســـات 
األكادميية واملنظمـــات اإلقليمية ومنظومة األمم املتحدة، 
آخرهـــا يف عـــام 2021 عندمـــا عمـــل خبيـــرا مســـتقال 
للمراجعـــة االســـتراتيجية لبعثة األمم املتحـــدة للدعم يف 
ليبيـــا، بحســـب مـــا عّرفت بـــه املنظمة األمميـــة يف قرار 

بعيـــدا عن املواقـــف املؤيدة واملعارضة، تبقى مهمـــة مبعوث أممي إلى ليبيا صعبة بالنظـــر إلى حجم التباينات 
والتعنـــت الـــذي أصاب كامل الطبقة السياســـية، وخاصة تهـــرب اجلميع من إجراء االنتخابات التي قد تســـحب 

من حتتهم البســـاط، ألن اإلرادة الشـــعبية اليوم تبدو رافضة بشـــدة لكل من املشهد.
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لتعين. ا

ويأتي تكليف الدبلوماســـي الســـنغالي بعد سنة تقريبا 
مـــن مغـــادرة الســـلوفاكي يـــان كوبيـــش وشـــغور املنصب، 
الـــذي عوضتـــه ســـتيفاني وليامـــز يف خطـــة مستشـــارة 
لأمـــن العـــام يف امللـــف الليبـــي، بالنظـــر إلـــى خبرتهـــا 
عندما كانت مســـاعدة للمبعوث اللبناني غســـان ســـالمة، 
وفهمها لتعقيدات املشـــهد وعالقاتهـــا »الهادئة« مبختلف 
الفرقـــاء الذيـــن التقتهـــم يف مناســـبات متكـــررة، دون أن 
ننســـى أنهـــا أمريكيـــة وحتظـــى بدعـــم بالدهـــا يف مهمة 
ليســـت ســـهلة، ويف ملف لم يتمكن أي مبعـــوث أممي من 

حلـــه رغـــم الوعود التـــي ُتقـــّدم مع كل تعيـــن جديد.

وعلـــى الرغـــم مـــن اإلعـــالن املتأخـــر إال أن متابعـــن 
للشـــأن الليبـــي أكـــدوا منذ حوالـــي شـــهرين أن عبد اهلل 
باتيلـــي ســـيكون مبعوثـــا إلـــى ليبيـــا، فقـــط بقيـــت بعض 

اإلشـــكاليات الداخليـــة معطلـــة لأمـــر، خاصة بالنســـبة 
لعبـــد احلميد الدبيبة وحكومتـــه الرافضْن لهذا التكليف 
يف بدايـــة املشـــاورات )بعـــد التكليـــف رحبـــت باخلطوة(. 
بحجـــة نقـــص خبـــرة الســـنغالي وصعوبـــة املهمـــة التـــي 
تنتظره، لكن األقرب هو تخوف مســـبق مـــن اتخاذ البعثة 
موقفـــا يف غيـــر صالح الدبيبة الذي يســـعى بـــكل الطرق 
لإلبقـــاء علـــى االعتراف الدولـــي بحكومته على حســـاب 
حكومـــة باشـــاغا الباحثـــة بدورها عن شـــرعية مازلت لم 
تنلهـــا خاصـــة من القـــوى الغربية العظمـــى املتحرجة من 
كونهـــا داعمـــة لالتفـــاق السياســـي الـــذي صعـــد بفضله 

عبـــد احلميـــد الدبيبة.

أمـــا علـــى املســـتوين اإلقليمـــي والدولـــي فقـــد تلقت 
عـــدة دول قـــرار التعيـــن بالترحيب على أمـــل إعادة أمل 
يف انفـــراج حالة االنســـداد السياســـي. القاهرة كانت من 

علـــى املســـتوين اإلقليمـــي والدولي تلقت عدة دول قـــرار التعين بالترحيب علـــى أمل إعادة 
أمل يف انفراج حالة االنســـداد السياســـي.
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أولـــى الـــدول املرحبـــة، عبر بيـــان خلارجيتهـــا عبرت من 
خاللـــه عن »دعم جهـــود األمم املتحـــدة للتوصل إلى حل 
سياســـي ليبي ليبـــي ُيفضي إلى إنهاء األزمة السياســـية، 
إلـــى عقـــد االنتخابـــات الرئاســـية والبرملانيـــة  وصـــوالً 
بالتزامـــن يف أقـــرب وقت، وخروج كافـــة القوات األجنبية 
واملرتزقـــة واملقاتلـــن األجانـــب مـــن ليبيا يف مـــدى زمني 
محـــدد مبـــا يحفـــظ لليبيـــا اســـتقرارها وأمنهـــا ووحدة 
وســـالمة أراضيها، مع ضرورة التمســـك باألطر الشرعية 
املتصلـــة بحـــل األزمـــة وجهـــود األمم املتحـــدة يف هـــذا 
الصدد«، متمنية أن يســـاهم التكيـــف يف »حتقيق اختراق 
حللحلة التحديات التي تواجهها ليبيا الشـــقيقة تأسيســـاً 
علـــى قـــرارات مجلـــس األمـــن واملرجعيـــات الدولية ذات 

الصلة.«

مـــن جانبهـــا هنـــأت اجلزائـــر األمـــن العـــام لـــأمم 

املتحـــدة على ما ســـمته »االختيـــار احلكيـــم«، معتبرة أنه 
»دبلوماســـي بارز وملتـــزم بقضايا الوحـــدة اإلفريقية وله 
رصيـــد ثري من املســـاهمات املعتبرة يف اجلهـــود الرامية  
لتعزيز احللول الســـلمية عبر التفـــاوض يف عديد حاالت 
الصـــراع املعقـــدة« ومعربـــة عـــن »اســـتعدادها للتعـــاون 
الوثيـــق معـــه يف إطار تنفيـــذ املهمة النبيلـــة املوكلة إليه.«

املغـــرب وإيطاليـــا ومريتانيـــا وأملانيـــا بدورهـــا رحبت 
بتعيـــن عبـــد اهلل باتيلـــي يف خطتـــه اجلديـــدة، مثمنـــة 
»اجلهـــود املبذولـــة لتوصل األطـــراف الليبيـــة للتوافقات 
والرئاســـية  البرملانيـــة  االنتخابـــات  الضروريـــة إلجـــراء 
كســـبيل وحيـــد لتخطـــي الوضـــع احلالـــي«، معربـــة عـــن 
اســـتعدادها للتعاون مع املبعوث اجلديـــد من أجل توصل 
األطراف الليبية للتوافقات الضرورية بشـــأن االنتخابات 

والرئاســـية. البرملانية 

يأتـــي تكليف الدبلوماســـي الســـنغالي بعد ســـنة تقريبـــا من مغادرة الســـلوفاكي يـــان كوبيش 
وشـــغور املنصـــب، الـــذي عوضته ســـتيفاني وليامـــز يف خطة مستشـــارة لألمن العـــام يف امللف 
الليبـــي، بالنظر إلى خبرتها عندما كانت مســـاعدة للمبعوث اللبناني غســـان ســـامة، وفهمها 

لتعقيدات املشـــهد وعاقاتهـــا »الهادئة« مبختلـــف الفرقاء.



اخلميس 1  سبتمبر   2022  العدد : 12229

داخليـــا عبـــرت اللجنـــة الوطنية حلقوق اإلنســـان عن 
اسبشـــارها بالتعيـــن متطلعة أن »ُيحدث نقلـــه نوعية يف 
أداء البعثـــة األمميـــة ملهـــام عملها وأصالحهـــا وهو الذي 
عمـــل على تقييم أدائهـــا ملهامها، وقيامه بتقييم ودراســـة 
هيكلـــة بعثـــة األمم املتحـــدة للدعـــم يف ليبيـــا«، آملـــة يف 
أن »ُيســـهم... يف اإلســـراع بإقـــرار القاعـــدة الدســـتورية 
والقانونيـــة واســـتئناف جهـــود البعثـــة األمميـــة... للدفع 
يف اجتـــاه حـــل األزمـــة الليبيـــة، وإنهـــاء حالة االنســـداد 
السياســـي القائـــم، ودعـــم مســـاعي ومطالـــب الليبيـــن 
للوصـــول إلـــى حلول سياســـة ســـلمية تفضي إلـــى إجراء 

االنتخابات«.

فتحـــي باشـــاغا بـــدوره رحـــب بقـــرار األمم املتحـــدة 
تعيـــن الســـيد عبـــد اهلل باتيلـــي ممثـــال خاصـــا لأمن 
العـــام ورئيســـا لبعثـــة الدعـــم لليبيـــا، متطلعـــا »للتعـــاون 

والعمل املشـــترك مبا يســـهم يف اســـتقرار ليبيا وترســـيخ 
مبدأ التداول الســـلمي على الســـلطة وإجـــراء االنتخابات 
وفـــق خارطـــة طريـــق تضمـــن توافـــر معاييـــر النزاهـــة 

والشـــفافية«، بحســـب بـــالغ ملكتبه.

وبعيـــدا عـــن املواقف املؤيـــدة واملعارضـــة، تبقى مهمة 
مبعـــوث أممـــي إلـــى ليبيـــا صعبـــة بالنظـــر إلـــى حجـــم 
التباينـــات والتعنت الذي أصاب كامل الطبقة السياســـية 
يف البـــالد، وخاصة تهرب اجلميع مـــن إجراء االنتخابات 
التي قد تســـحب من حتتهم البساط، ألن اإلرادة الشعبية 
اليـــوم تبـــدو رافضـــة بشـــدة لكل مـــن املشـــهد متأملة يف 
بديـــل ينهـــي كل التعقيـــدات الســـابقة ويعيد البـــالد إلى 
حالـــة اســـتقرار لـــم تعرفهـــا منـــذ انفـــالت األوضـــاع يف 

.2011

التقّدم الذي يحصل بن الفترة واألخرى واالســـتقرار النســـبي الـــذي تعرفه املدن، يبقى مرهونا 
بأمزجـــة السياســـين الـــذي غلبتهم املواقـــع والرغبات الذاتيـــة على  مصلحة الوطـــن، ولم ينجح 
أي مبعـــوث أممـــي خطـــة جتميـــع حقيقية، رغم أن ســـتيفاني وليامز التي خلفت غســـان ســـامة، 

بالنيابـــة، جنحـــت نســـبيا يف إنهاء حـــرب يف طرابلس هي األعقد يف ســـنوات األزمة.



13 اخلميس 1  سبتمبر   2022  العدد : 229

جناة فقيري

يف وضــع مل تتغــر مالمحــه لســنوات طويلــة مــن الــراع واالنقســام واألزمــات، وبعــد 
أشــهر عــى شــغور املنصــب عــّن األمــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتريــش، 
ــا. يف  ــة إىل ليبي ــة الدولي ــا للمنظم ــي، مبعوث ــه باتي ــد الل ــنغايل عب ــايس الس الدبلوم
ــنغايل  ــر الس ــي، الوزي ــايس إفريق ــن دبلوم ــة بتعي ــرون إيجابي ــا الكث ــوة يراه خط
الســابق الــذي  شــغل منصــب ممثــل األمــم املتحــدة يف إفريقيــا الوســطى، وعمــل 
أيضــا مستشــارا خاصــا لألمــن العــام لشــؤون مدغشــقر ونائبــا للممثــل الخــاص لبعثة 

األمــم املتحــدة يف مــايل.

ترحيب واســـع باملبعوث األممي اجلديد إلى ليبيا
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خطــوة القــت ردود أفعــال واســعة محليــة وإقليميــة 
وباملبعــوث  األممــي  بالقــرار  مرحبــة  معظمهــا  ودوليــة 
املتنازعتــن،  الليبيتــن  باحلكومتــن  بــدءا  اجلديــد، 
حيــث رّحــب رئيــس احلكومــة املكلفــة فتحــي باشــاغا 
بتعيــن عبــد اهلل باتيلــي رئيســا للبعثــة األمميــة لــدى 
خارطــة  تنفيــذ  أجــل  مــن  بالتعــاون  متعهــدا  ليبيــا 
الطريــق املنبثقــة عــن ملتقــى حــوار جنيــف، مذّكــرا يف 
ــات  ــه ملتزمــة بإجــراء االنتخاب ســياق متصــل أن حكومت

املقبــل. االنتخابــي  لالســتحقاق  ترشــحه  وعــدم 

ــة،  ــة الوحــدة الوطني ــس حكوم ــن رئي ــه أعل ــن جانب م
ــي  ــداهلل باتيل ــن عب ــه بتعي ــة ترحيب ــد الدبيب ــد احلمي عب
مــن  »نؤكــد  وقــال  ليبيــا.  إلــى  جديــدا  أمميــا  مبعوثــا 

جانبنــا دعمنــا الكامــل لعملــه وســندفع باجتــاه احلــل 
قاعــدة  بإصــدار  يعجــل  الــذي  الشــامل  السياســي 
دســتورية توافقيــة، إلجــراء االنتخابــات ». ويف الســياق 
بتعيــن  ترحيبــه  عــن  الرئاســي  املجلــس  عبــر  ذاتــه 
الدبلوماســي الســنغالي عبــداهلل باتيلــي مبعوثــا أمميــا 

كوبيــش. يــان  للســلوفاكي  ليبيــا، خلفــا  إلــى 

بيــان  وفــق  تونــس  أعربــت  فقــد  إقليميــا  أمــا 
باتيلــي  اهلل  عبــد  بتعيــن  ترحيبهــا  عــن  خلارجيتهــا، 
املتحــدة  لــأمم  العــام  لأمــن  ممثــال خاصــا جديــدا 
ورئيســا لبعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف ليبياوجــددت 
يف  بدورهــا  االضطــالع  ملواصلــة  التــام  اســتعدادها 
التشــاور  ُســّنة  وترســيخ  األمميــة،  اجلهــود  معاضــدة 

 خطـــوة القـــت ردود أفعـــال واســـعة محليـــة وإقليميـــة ودوليـــة معظمها مرحبـــة بالقرار 	 
األممـــي وباملبعـــوث اجلديـــد، بـــدءا باحلكومتـــن الليبيتـــن املتنازعتن

رحّـــب رئيـــس احلكومـــة املكلفة فتحـــي باشـــاغا بتعين عبـــد اهلل باتيلي رئيســـا للبعثـــة األممية لدى 	 
ليبيـــا متعهـــدا بالتعـــاون مـــن أجل تنفيـــذ خارطـــة الطريق املنبثقـــة عن ملتقى حـــوار جنيف
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املســتمر والتعــاون الوثيــق مــع املمثــل اخلــاص لأمــن 
العــام لــأمم املتحــدة ورئيــس بعثــة األمم املتحــدة للدعــم 
يف ليبيــا. كمــا أكــدت مجــددا حرصهــا الراســخ علــى 
دعــم مســار التســوية الســلمية، مــن أجــل التوصــل إلــى 
حــّل سياســي ليبــي ليبــي يضمــن اســتقرار هــذا البلــد 
الترابيــة،  الشــقيق، ويصــون ســيادته ويحفــظ وحدتــه 
مبــا يحقــق تطلعــات الشــعب الليبــي املشــروعة يف األمــن 

والنمــاء. والســالم 

بدورهــا رحبــت اجلزائــر بتعيــن عبــد اهلل باتيلــي يف 
منصــب املبعــوث األممــي اخلــاص إلــى ليبيــا، معربــة عــن 
اســتعدادها للتعــاون الوثيــق معــه يف تنفيــذ املهــام املوكلــة 
إليــه. وقــال بيــان صــادر عــن اخلارجيــة اجلزائريــة »إن 

اجلزائــر تعــرب عــن اســتعدادها للتعــاون الوثيــق مــع 
إليــه،  املوكلــة  النبيلــة  املهمــة  تنفيــذ  إطــار  يف  باتيلــي 
وتدعــو جميــع األطــراف الليبيــة إلــى التعــاون الكامــل 
مــن  اإليجابــي  التطــور  هــذا  مــن  واالســتفادة  معــه، 
الشــعب  تراعــي مصالــح  نقلــة جماعيــة  أجــل حتقيــق 
الليبــي الشــقيق.« مؤكــدة ترحيــب الرئيــس اجلزائــري 
الكاملــه  ودعمــه  باتيلــي  باختيــار  تبــون،  املجيــد  عبــد 
أنطونيــو  املتحــدة  لــأمم  العــام  لأمــن  وتهنئتــه  لــه، 
غوتيريــش علــى هــذا االختيــار احلكيــم، وكذلــك مجلــس 

األمــن علــى تصديقــه علــى هــذا التعيــن باإلجمــاع.

أمــا مصــر فقــد رحبــت بدورهــا بتعيــن عبــد اهلل 
باتيلــي املمثــل اخلــاص اجلديــد لأمــن العــام لــأمم 

 مـــن جانبـــه أعلـــن رئيس حكومـــة الوحدة الوطنيـــة، عبد احلميـــد الدبيبة ترحيبـــه بتعين عبداهلل 	 
باتيلـــي مبعوثـــا أمميـــا جديدا إلى ليبيا. وقال »نؤكـــد من جانبنا دعمنا الكامل لعمله وســـندفع باجتاه 

احلل السياســـي الشـــامل الـــذي يعجل بإصدار قاعدة دســـتورية توافقية، إلجـــراء االنتخابات ».

 بدورهـــا رحبـــت اجلزائر بتعين عبـــد اهلل باتيلي يف منصب املبعوث األممي اخلـــاص إلى ليبيا، معربة 	 
عن اســـتعدادها للتعاون الوثيق معه يف تنفيـــذ املهام املوكلة إليه
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ــة األمم املتحــدة للدعــم  ــس بعث ــا ورئي ــى ليبي املتحــدة إل
تأكيدهــا  لبيــان خارجيتهــا   وفقــا  ليبيــا. وجــددت  يف 
حــل  إلــى  للتوصــل  املتحــدة  األمم  جهــود  دعــم  علــى 
األزمــة  إنهــاء  إلــى  يفضــي  ليبــي،  ليبــي  سياســي 
الرئاســية  االنتخابــات  عقــد  إلــى  وصــوال  السياســية، 
كافــة  وخــروج  وقــت،  أقــرب  يف  بالتزامــن  والبرملانيــة 
األجانــب  واملقاتلــن  واملرتزقــة  األجنبيــة  القــوات 
مــن ليبيــا يف مــدى زمنــي محــدد، مبــا يحفــظ لليبيــا 
مــع  أراضيهــا،  وســالمة  ووحــدة  وأمنهــا  اســتقرارها 
بحــل  املتصلــة  الشــرعية  باألطــر  التمســك  ضــرورة 
األزمــة وجهــود األمم املتحــدة يف هــذا الصــدد. بيانــات 
ترحيبيــة متواتــرة مــن الــدول املغاربيــة والعربيــة ، جلهــا 

يستحســن ويتفــاءل بتعيــن الدبلوماســي اإلفريقــي علــى 
بليبيــا. األمميــة  البعثــة  رأس 

لــدى  األوروبــي  االحتــاد  ممثــل  رّحــب  جهتــه  مــن 
ليبيــا جوزيــب بوريــل بتعيــن عبــد اهلل باتيلــي رئيســا 
تغريــدة  ودّون يف  ليبيــا،  لــدى  للدعــم  األمميــة  للبعثــة 
االجتماعــي  التواصــل  مبوقــع  الرســمي  حســابه  علــى 
احلــل  بلــوغ  يف  معكــم  التعــاون  الــى  نتطلــع  تويتــر، 
الســلمي لالزمــة يف ليبيــا يف هــذا الظــرف احلاســم. 
كمــا جــّدد الناطــق الرســمي لالحتــاد األوروبــي ملنطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، لويــس ميغيــل بوينــو، 
األمميــة  اجلهــود  لدعــم  األوروبــي  اإلحتــاد  اســتعداد 
للوصــول حلــل سياســي بليبيــا وقــال  يف تغريــدة عبــر 

 مؤكـــدة ترحيـــب الرئيس اجلزائـــري عبد املجيد تبـــون، باختيار باتيلي ودعمـــه الكامله له، 	 
وتهنئتـــه لألمـــن العام لـــألمم املتحدة أنطونيـــو غوتيريش على هـــذا االختيار احلكيم

 أمـــا مصـــر فقد رحبـــت بدورها بتعيـــن عبد اهلل باتيلـــي املمثل اخلـــاص اجلديد لألمن 	 
العـــام لـــألمم املتحـــدة إلى ليبيـــا ورئيس بعثـــة األمم املتحـــدة للدعم يف ليبيـــا. وجددت 
وفقـــا لبيـــان خارجيتهـــا  تأكيدهـــا علـــى دعـــم جهـــود األمم املتحـــدة للتوصـــل إلـــى حـــل 

ليبي ليبي  سياســـي 
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لــأمم  الكامــل  دعمنــا  تويتر«ســنواصل  علــى  حســابه 
الليبيــون  يقــوده  سياســي  حــل  إلــى  للوصــول  املتحــدة 
أنفســهم مــن أجــل إنهــاء األزمــة التــي متــر بهــا البــالد«.

ــي  ــة األمريكــي أنتون ــر اخلارجي ــر وزي ــه عب مــن جانب
األممــي  املبعــوث  جهــود  بــالده  دعــم  عــن  بلينكــن، 
ــي للتوســط يف اتفــاق  ــداهلل باتيل ــا عب ــى ليبي ــد إل اجلدي
لوضــع إطــار دســتوري وجــدول زمنــي لالنتخابــات يف 
ــع  ــر حســاب بلينكــن يف موق ــدة عب ــك يف تغري ــا وذل ليبي
التواصــل االجتماعــي تويتــر. كمــا شــّدد بيــان لــوزارة 
اخلارجيــة األمريكيــة، علــى تقــدمي الواليــات املتحــدة 
املجتمــع  داعيــة  األممــي،  للمبعــوث  الكامــل  الدعــم 
ــي. ــداهلل باتيل ــع عب ــق م ــل بشــكل وثي ــى العم ــي إل الدول

تشــابهت  ودوليــة،  وإقليميــة  محليــة  كثيــرة  بيانــات 
كثيــرا ورحبــت جميعهــا بتعيــن عبــد اهلل باتيلــي مبعوثــا 
دعــم  وعــود  وتشــابهت يف  ليبيــا،  إلــى  جديــدا  أمميــا 
ليبــي- ســبيل  عــن  والبحــث  الليبــي  السياســي  احلــل 
ــم تفــض  ــت لســنوات ول ليبــي للخــروج مــن أزمــة تواصل
الســتقرار البلــد املغاربــي، حيــث تعــود بوصلتــه يف كل 
مــرة إلــى دائــرة اإلنقســامات والصــراع. ففــي كل تعيــن 
أممــي جديــد تعــود تدوينــة غســان ســالمة إلــى الواجهــة 
احلــن  ذلــك  منــذ  يتغيــر  لــم  الــذي  الوضــع  تصــف  و 
»ســعيت لعامــن ونيــف للّــم شــمل الليبيــن وكبــح تدخــل 
اخلــارج وصــون وحــدة البالد...أنــا أقــر أن صحتــي لــم 

ــاد«.  ــن اإلجه ــرة م ــذه الوتي ــد تســمح به تع

بيانات ترحيبية متواترة من الدول املغاربية والعربية ، جلها يستحســـن ويتفاءل بتعين الدبلوماســـي 	 
اإلفريقـــي على رأس البعثة األممية بليبيا.

مـــن جهتـــه رحّـــب ممثـــل االحتـــاد األوروبـــي لـــدى ليبيـــا جوزيـــب بوريـــل بتعيـــن عبـــد اهلل باتيلـــي 	 
رئيســـا للبعثـــة األمميـــة للدعم لـــدى ليبيا، ودوّن يف تغريدة على حســـابه الرســـمي مبوقـــع التواصل 
االجتماعـــي تويتـــر، نتطلـــع الى التعاون معكم يف بلوغ احلل الســـلمي لازمـــة يف ليبيا يف هذا الظرف 

احلاسم
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بعثة أممية تلو أخرى إلى ليبيا..
هل يتواصل الفشل؟

ــة مــن التوتــر أشــعل وقودهــا  تشــهد العالقــات التونســية املغربيــة حال
اســتقبال الرئيــس التونــي قيس ســعّيد لألمــن العــام لجبهة البوليســاريو 
إبراهيــم غــايل الــذي يشــارك يف قمــة »تيــكاد«، مــا يطــرح عــّدة تســاؤالت 

بشــأن مســتقبل العالقــات بــن البلديــن الريكــن.

رامي التلغ
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أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن التوصيــات واالقتراحــات 
واالجتماعــات التــي ارتبطــت بالبعثــة بتتابــع شــخصياتها، 
ــر األوحــال التــي عاشــتها الــدول يف العصــر  تضاهــي أكب

احلديــث.

هــذه املبــادرات لــم تفــرز نتائــج مأمولــة بســبب عجــز 
املبعوثــن عــن حتريــك امللف الليبي بكل تعقيداته،فمبعوثي 
أداء  فــى  كثيــرا  ليبيــا ال يصمــدون  إلــى  املتحــدة  األمم 
املهمــة املكلفــن بهــا، وهــى العمــل مــع األطــراف الليبيــة، 
والقــوى اإلقليميــة، والقــوى الدوليــة علــى التوصــل إلــى 

تســوية ســلمية.

ففــي مختلــف محطــات عملها،فشــلت البعثــة األمميــة 

يف إقنــاع أطــراف النــزاع يف ليبيــا بالتوصــل إلــى اتفــاق 
ســالم، وتعرضــت النتقــادات كبيــرة بســبب محاولــة فــرض 
أســماء للحكومــة وللمجلــس الرئاســي دون تشــاور كاٍف 
ــه  ــة. فــى الوقــت الــذى مــارس في مــع كل األطــراف الليبي
املنتظــم الدولــي كافــة الضغوطــات، وصلــت حــد التهديــد 
بفــرض عقوبــات علــى األطــراف غيــر امللتزمــة مبــا فيهــا.

إذ توافــد علــى ليبيــا 9 مبعوثــن أمميــن، منــذ إســقاط 
إليجــاد  متتاليــة  محــاوالت  القــذايف، يف  العقيــد  نظــام 
ــى  ــال واالنقســام إل ــة االقتت ســبيل يخــرج البــالد مــن حال
البلــد  إلــى  إعــادة االســتقرار  تســوية عادلــة تســهم يف 

الغنــي بالنفــط، وتعيــد ترتيــب األمــور.

واالجتماعـــات 	  واالقتراحـــات  التوصيـــات  مـــن  ســـنوات  عشـــر  مـــن  أكثـــر 
التـــي ارتبطـــت بالبعثـــة بتتابـــع شـــخصياتها، تضاهي أكبـــر األوحال التي 

عاشـــتها الـــدول يف العصـــر احلديـــث.
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يف الســادس مــن أبريــل عــام 2011، عّن األمن العام 
لــأمم املتحــدة )آنــذاك(، بــان كــي مــون، وزيــر اخلارجيــة 
األردنــي األســبق عبــد اإللــه اخلطيــب، مبعوثــاً لــدى ليبيــا 
إلجــراء مشــاورات عاجلــة، يف وقــت كانــت الدمــاء ال تــزال 
التــي أســقطت نظــام العقيــد  ســاخنة عقــب األحــداث 
القــذايف. لكنــه لــم يبــق يف مهمتــه أكثــر مــن أربعــة أشــهر.

يف 20 ســبتمبر ُعــن الدبلوماســي البريطانــي إيــان 
مارتــن رئيســاً للبعثــة األمميــة لــدى ليبيــا. وشــغل مارتــن 
منصــب األمــن العــام ملنظمــة العفــو الدوليــة وعمــل مبعوثاً 
خاصــاً لــأمم املتحــدة للتخطيــط يف فتــرة مــا بعــد النــزاع 
يف ليبيــا. وظــل مارتــن مبعوثــاً لــدى ليبيــا حتــى أكتوبــر 

2012، بعــد أقــل مــن عــام علــى تكليفــه.

ومت تعيــن املســؤول البريطانــي علــى أســاس خبرتــه 
الســابقة يف مناطــق النــزاع فكلّــف مبهــام إعــادة اإلعمــار 
يف ليبيــا بعــد أشــهر مــن قتــال املجموعــات املســلحة ضــد 

اجليــش الليبــي، وتواصــل عملــه بفضــل عمليــات التمديــد 
إلــى حــدود شــهر أكتوبــر 2012، لكــن مارتــن بــدوره كان 
ضمــن القــوى املؤيــدة للمجلــس االنتقالــي وكانــت اتصاالتــه 
الفتــرة  تلــك  نــال يف  أنــه  اعتبــار  مقتصــرة عليــه علــى 
ــى  ــه عل ــت النقاشــات خــالل فترت ــة وكان الشــرعية الدولي
إعــادة بنــاء الشــرطة وبعــض املؤسســات الرســمية وهــو مــا 

لــم يحصــل طبعــا.

إلــى  املتحــدة  األمم  أوكلــت  مارتــن،  رحيــل  عقــب 
ووزيــر  واألكادميــي  السياســي  متــري،  طــارق  الدكتــور 
ــة  ــة األممي اإلعــالم اللبنانــي األســبق، مهمــة رئاســة البعث
واليتــه  واســتمرت   2012 أغســطس  يف  ليبيــا  لــدى 
قرابــة ســنتن. ولقــد أجــرى متــري مباحثــات مكثفــة مــع 
مــن  الــذي جــاء  البــالد، فالهــدف  جميــع األطــراف يف 
السياســية،  واحلــوارات  الدميقراطيــة  مبفاهيــم  أجلــه 
ــت  ــث كان ــم تخــرج عــن ســياق االجتماعــات املغلقــة، حي ل

يف مختلف محطات عملها،فشلت البعثة األممية يف إقناع أطراف 	 
النـــزاع يف ليبيـــا بالتوصل إلى اتفاق ســـام، وتعرضت النتقادات 
كبيرة بســـبب محاولة فرض أســـماء للحكومة وللمجلس الرئاسي.
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الشــوارع ســاحات اقتتــال تؤثثهــا تشــكيالت املليشــيات 
ــدة مجــاال ســهال ملمارســة  ــة اجلدي ــي وجــدت يف البيئ الت
أعقــب  الــذي  السياســي  الفــراغ  واســتغالل  جرائمهــا 
إســقاط النظــام. ومنــذ ذلــك التاريــخ دخلــت البــالد يف 
دوامــة خطيــرة مــن العنــف زادهــا تعقيــدا صعــود التيــارات 

املشــهد. لصــدارة  اجلهاديــة  اجلهاديــة 

ويف أغســطس 2014، تســلم الدبلوماســي اإلســباني 
برناردينــو ليــون مهمتــه األمميــة، وســاهم يف جمــع غالبيــة 
األطــراف السياســية يف البــالد لتوقيــع االتفــاق السياســي 
)تشــرين  نوفمبــر  يف  املغربيــة،  الصخيــرات  مدينــة  يف 
الثانــي( 2015، ووصفــت الفتــرة التــي تولــى فيهــا ليــون 
عملــه بأنهــا األصعــب بــن كل املبعوثــن؛ إذ كان االقتتــال 
وتســلّط امليليشــيات املســلحة علــى أشــده،برناردينو ليــون 
جــاء والبــالد يف أســوء مشــهد ميكــن أن ُتــرى فيــه. مــع 
ليــون كان احلديــث ألول مــّرة عــن مفهــوم املبــادرة. الرجــل 

تــرك الواقــع علــى األرض وطــرح مشــروع الصخيــرات 
ــه نقطــة تشــكيل مؤسســة  ــذي ســّجل لنفســه مــن خالل ال

ــة. ــة أكســبها شــرعية دولي حكومي

لكنــه غــادر منصبــه تــاركاً وراءه حالــة مــن الغضــب 
اتفــاق  أحدثهــا  التــي  بالتقســيمات  وصــف  مــا  بســبب 

الصخيــرات.

كانــت مهمــة مارتــن كوبلــر، املبعــوث األممــي التالــي 
إلــى ليبيــا، محــددة، وهــي تطبيــق اتفــاق الصخيــرات، 
لكــن الدبلوماســي األملانــي، الــذي عــّن يف الفتــرة مــن 17 
نوفمبر 2015 إلى 21 من يونيو 2017، أخفق يف ذلك 
علــى الرغــم مــن جتاربــه الســابقة يف العــراق وأفغانســتان 
والكونغــو الدميقراطيــة، وذلــك بســبب خالفــات األطــراف 
الليبيــة التــي ســاهمت إلــى حــد كبيــر يف إفشــال االتفــاق.

فمنــذ حلظــة تعيينــه مــن طــرف بــان كــي مــون، بــدأت 

توافـــد علـــى ليبيا 9 مبعوثن أممين، منذ إســـقاط نظام العقيد 	 
القـــذايف، يف محـــاوالت متتاليـــة إليجاد ســـبيل يخـــرج الباد من 
حالـــة االقتتـــال واالنقســـام إلـــى تســـوية عادلة تســـهم يف إعادة 

االســـتقرار إلى البلد الغنـــي بالنفط.
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ومراقبــن  ليبيــة  أطــراف  عــدة  مــن  تظهــر  االنتقــادات 
مهتمــن بالشــأن الليبــي. فســجل الدبلوماســي يف الكونغــو 
ــى  ــه ليــس الرجــل املثالــي لإلشــراف عل والعــراق يؤكــد أن
ملــف معقــد مثــل امللــف الليبــي. فالرجــل ســعى بكل الســبل 
ــه  ــون، لكن ــا ســلفه لي ــام به ــي ق ــات الت ــل االتفاق ــى تفعي إل
جوبــه برفــض مــن أغلــب القــوى السياســية واالجتماعيــة 
يف البــالد، بــل إن حتركاتــه أغضبــت حتــى الشــارع الليبــي 
الــذي خرجــت مظاهــرات يف أغلــب مناطقــه مــن أجــل 
التنديــد مبمارســات املبعــوث األممــي الــذي بقــي حلوالــي 
ــم ينجــح يف  ســنتن دون أن يقــّدم للملــف أي إضافــات ول

كســب ثقــة األطــراف املتصارعــة.

منــذ تعيينــه يف يونيــو 2017، اســتطاع غســان ســالمة   
أن يحقــق تقدمــا ملحوظــا فــى ملفــات املصاحلــة واحلــوار 
بــن كثيــر مــن األطــراف والقبائــل الليبيــة املتناحــرة. كمــا 
جنــح فــى إجــراء بعــض التعديــالت على اتفــاق الصخيرات 
ــدى الفرقــاء الليبيــن معتمــدا  ــوال ل ــر قب ــح أكث حتــى يصب

فــى ذلــك علــى مــا لديــه مــن خبــرات متراكمــة.

ــن  ــى مؤمتــر برل ــق بعــض اآلمــال عل وكان ســالمة يعل
ــه كل األطــراف  ــذى شــاركت في ــة وال بشــأن األزمــة الليبي
املتصلــة  أو  الضالعــة  واملنظمــات  والدوليــة  اإلقليميــة 
تأكيــد  مــن  املؤمتــر  عنــه  أســفر  ومــا  الليبيــة،  باألزمــة 
التأييــد للحــل الســلمي، والتفــاق الصخيــرات، وأن يكــون 

احلــل السياســى أساســا بــن األطــراف الليبيــة.

ومــع إســتمرار خروقــات وقــف إطــالق النــار وتبــادل 
االتهامــات بــن اجليــش الوطنــى بقيــادة املشــير خليفــة 
وازداد  الســراج  فايــز  برئاســة  الوفــاق  وحكومــة  حفتــر 
األمــر ســوءا بالتدخــل العســكري التركــي ونقــل املقاتلــن 

مــن ســوريا إلــى ليبيــا لدعــم حكومــة الوفــاق.

أمــام هــذا الوضــع لــم يجــد ســالمة مــن ســبيال إال أن 
يتقــدم باســتقالته ألمــن عــام األمم املتحــدة موضحــا إنهــا 
ــذه  ــى االضطــالع به ــادرا عل ــد ق ــم يع ــة فل ألســباب صحي

عقبـــات كبيـــرة وحتديـــات أكبـــر مازالـــت قائمـــة ضمنهـــا إجنـــاح 	 
الترتيبـــات األمنيـــة يف طرابلـــس ،خاصـــة يف ظـــل تعكـــر الوضع 

األمنـــي ومعضلـــة انتشـــار الســـاح. 
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ــة. وباســتقالته خــال منصــب مبعــوث األمم  املهمــة الصعب
املتحــدة لأزمــة الليبيــة للمــرة السادســة علــى مــدى نحــو 

تســع ســنوات.

يف الثانــي عشــر مــن مــارس املاضي،أعلــن األمــن العام 
ــو غوتيريــس  تعيــن الدبلوماســية  لــأمم املتحــدة أنطوني
املتحــدة  لــأمم  ممثلــة  ويليامــز  ســتيفاني  األميركيــة 
بالوكالــة ورئيســة لبعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا.

وشــغلت ويليامــز منصــب نائــب رئيــس البعثــة األمميــة 
ــذ أوت 2018، وشــاركت غســان ســالمة يف  ــا من يف ليبي
جهــود صياغــة حلــول ســلمية لأزمــة الليبيــة، آخرهــا 
إشــرافها علــى املســار االقتصــادي، أحــد مســارات احلــل 
الثالثــة التــي طرحهــا املبعــوث األممــي املســتقيل، والــذي 
ــى جلســاته يف القاهــرة يف فيفــري املاضــي. انعقــدت أول

ــز أيضــا يف مناصــب دبلوماســية عــدة  ــت ويليام وعمل
والبحريــن  واألردن  العــراق  يف  األميركيــة  البعثــات  يف 
واإلمــارات والكويــت وباكســتان. وتزامــن وصــول ويليامــز 
ــد  ــا إرســال مزي ــة تركي ــا مــع مواصل ــة يف ليبي لســدة البعث
مــن املســلحن وعجــز مالــي بســبب إقفــال تصديــر اخلــام 

ــي. الليب

جهــة  مــن  والصــن  روســيا  بــن  وجــذب  شــد  بعــد 
والغــرب مــن جهــة أخــرى، أعطــى مجلــس األمــن الضــوء 
األخضــر لتعيــن الســلوفاكي يــان كوبيتــش لقيــادة البعثــة 
يف ليبيــا منتصــف ينايــر 2021، بعــد أن اعتــذر البلغــاري 
ــل  ــوف عــن املهمــة ألســباب شــخصية قب نيكــوالي مالدين

شــهر.

شــغل كوبيتش منصب وزير خارجية ســلوفاكيا ســابقا، 
وتــرأس البعثــة األمميــة يف العــراق. ويف أفغانســتان كان 
مــن املفتــرض أن يرعــى محادثــات بــن الفرقــاء الليبيــن 
قبــل  مؤقتــة،  حكومــة  لتســمية  املتحــدة  األمم  بقيــادة 
انتخابــات عــام 2021، لكنــه لــم يحــرز أي تقــدم يذكــر.

بعــد صــراع طويــل يف أروقــة مجلــس األمــن الدولــي 
املتحــدة  لــأمم  العــام  األمــن  ومعارضــة روســيا، عــنَّ 
رئيــس  بأعمــال  الســابقة  القائمــة  غوتيريــش  أنطونيــو 
البعثــة األمميــة يف طرابلــس األميركيــة ســتيفاني وليامــز 
ــا فقــط   ــل 18 يوم ــا قب ــه بشــأن ليبي مستشــارًة خاصــة ل

مــن موعــد إجــراء االنتخابــات الرئاســية.

ــة، جنحــت وليامــز  وبدعــم مــن الدبلوماســية األميركي
خــالل الشــهور املاضيــة يف وضــع خارطــة الطريــق مــع 
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تشــكيل  عنهــا  نتــج  الليبــي،  السياســي  امللتقــى  أعضــاء 
مجلــس رئاســي جديــد وحكومــة وحــدة وطنيــة، وحتديــد 
األول  ديســمبر/كانون   24 يــوم  لالنتخابــات  موعــد 

تعثــرت. لكنهــا   ،2021

وبعــد خالفــات أفضــت إلــى ســحب مجلــس النــواب 
الليبــي ثقتــه مــن احلكومــة وتكليــف حكومــة جديــدة، رجــع 
ــى  ــا أجنــز عل ــع األول، رغــم م ــى املرب ــي إل اخلــالف الليب
واملباحثــات  الســيادية  للمؤسســات  توحيــد  مــن  األرض 
املتقدمــة بــن القــادة العســكرين يف الشــرق والغــرب حتــت 
ــا عــاد اجلــدل  ــة. كم ــة أممي ــة »5+5« برعاي مســمى جلن

حــول تعيــن مبعــوث جديــد.

بعــد ذلك،عــن األمــن العــام لــأمم املتحــدة، أنطونيــو 
غوتيريــش، الســنغالي عبــد اهلل باتيلــي ممثــال خاصــا لــه 

يف ليبيــا ورئيســا لبعثــة األمم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا.

ولــدى باتيلــي خبــرة تزيــد عــن 40 عامــا شــغل خاللهــا 
مناصــب ضمــن حكومــة الســنغال واملؤسســات األكادمييــة 

واملنظمــات اإلقليميــة ومنظومــة األمم املتحــدة.

وجــاء هــذا اإلعــالن يف بيــان صــدر، اجلمعــة، ذكــر أن 
ــذي شــغل  ــان كوبيــش )مــن ســلوفاكيا( ال ــف ي ــي يخل باتيل
ســابقا منصــب املبعــوث اخلــاص ورئيــس بعثــة أونســميل. 
ــش، عــن  ــو غوتيري ــام، أنطوني ــه األمــن الع ــد أعــرب ل وق

ــه للمنظمــة. امتنانــه خلدمت

إن  الســبت،  ليبيــا،  يف  املتحــدة  األمم  بعثــة  وقالــت 
غوتيريــش »عــن الدبلوماســي الســنغالي والوزيــر الســابق، 

عبــد اهلل باتيلــي، مبعوثــا خاصــا إلــى ليبيــا«.

وذكــر البيــان أن باتيلــي شــغل يف أحــدث مهامــه مــع 
ــر املســتقل  ــام 2021 منصــب اخلبي األمم املتحــدة يف ع

للمراجعــة االســتراتيجية لبعثــة أونســميل.

كمــا شــغل ســابقا منصــب نائــب املمثــل اخلــاص لأمن 
العــام يف بعثــة األمم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد 
)مينوســما( بــن عامــي 2013-2014، ومنصــب املمثــل 
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اخلــاص لأمــن العــام يف وســط أفريقيــا ورئيــس مكتــب 
األمم املتحــدة اإلقليمــي يف وســط أفريقيــا يف غابــون. 

)2016-2014(

يف عــام 2018، مت تعيينــه كمستشــار خــاص لأمــن 
العــام بشــأن مدغشــقر، ويف عــام 2019 عمــل كخبيــر 
مســتقل للمراجعــة االســتراتيجية ملكتــب األمم املتحــدة 

ــا. ــرب أفريقي لغ

ــة  ــة يف احلكوم ــة مختلف ــي مناصــب وزاري وشــغل باتيل
الســنغالية، وال ســيما منصــب وزيــر أول يف مكتــب الرئيــس 
املســؤول عــن الشــؤون األفريقيــة )2012-2013(، وزير 
البيئــة  ووزيــر  والهيدروليــكا )2001-2000(  الطاقــة 
لعضويــة  انتخــب  الطبيعــة )1998-1993(.  وحمايــة 
اجلمعيــة الوطنيــة يف عــام 1998، وشــغل منصــب نائــب 

رئيســها مــن 2001 إلــى 2006.

كمــا انتخــب عضــوا يف املجموعــة االقتصاديــة لبرملــان 
دول غــرب أفريقيــا 2006-2002.

ودرّس باتيلــي التاريــخ ألكثــر مــن 30 عامــا يف جامعــة 
»الشــيخ أنتــا ديــوب« يف الســنغال، كمــا حاضــر يف العديــد 

مــن اجلامعــات حــول العالــم.

التاريــخ  فلســفة  يف  دكتــوراه  علــى  حاصــل  وباتيلــي 
ــوراه مــن  مــن جامعــة برمنغهــام يف اململكــة املتحــدة، ودكت

جامعــة الشــيخ أنتــا ديــوب.

إلــى ذلك،يــرى مراقبــون أن تتالــي املبعوثــن األمميــن  
الدســتور  وإقــرار  لالزمــة  النهائيــة  للتســوية  يــؤدي  لــم 
الدائــم واجنــاز االنتخابــات وتوحيــد اجليــش واألمــن وبعث 
حكومــة وحــدة وطنيــة قــد أصبــح ســهال ، إذ ال يخفــى على 
اجلميــع بــان عقبــات كبيــرة وحتديــات أكبــر مازالــت قائمــة 
ضمنهــا إجنــاح الترتيبــات األمنيــة يف طرابلــس ،خاصــة يف 
ظــل تعكــر الوضــع األمنــي ومعضلــة انتشــار الســالح ،فإلــى 
ــع الســالح وكل  ــة وخطــة جلم حــد اللحظــة ال توجــد رؤي

األطــراف تتحاشــى اخلــوض يف األمــر.
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األسود: كون املبعوث اجلديد إفريقياً 
فهذا يعد خطوة جيدة 

أعلــن األمــن العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتريــش، األيــام املاضيــة تعيــن الســنغايل 
عبــد اللــه باتيــي ممثــال خاصــا لــه يف ليبيــا، ورئيســا لبعثــة األمــم املتحــدة للدعــم هنــاك 

)أونسميل(.
وجــاء يف بيــان لألمــم املتحــدة أن باتيــي ســيخلف الســلوفايك يــان كوبيــش، يف منصــب 
املبعــوث الخــاص ورئيــس بعثــة أونســميل، كــا ذكــر البيــان أن باتيــي يتمتــع بخــرة 
دبلوماســية تتجــاوز 40 عامــا، شــغل خاللها مناصب ضمــن حكومة بالده، ويف املؤسســات 

ــة والدولية. اإلقليمي
وشــغل باتيــي منــذ عــام 2021 منصــب الخبــر املســتقل للمراجعــة االســراتيجية لبعثــة 
أونســميل، كــا عمــل ممثــال خاصــا لألمــن العــام يف إفريقيــا الوســطى، ورئيســا ملكتــب 
األمــم املتحــدة اإلقليمــي يف الغابــون. وللوقــوف عــن قــرب عــى ملــف تعيــن املبعــوث 
األممــي يف ليبيــا واملهــام التــي يف انتظــاره كان لـــ »بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة« هــذا الحــوار 

مــع عضــو مجلــس النــواب ميلــود األســود، وإىل نــص الحــوار: 

حوار/ همسة يونس 
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بدايـــة كيـــف تابعتم تعيـــن الســـنغالي عبد 
اهلل باتيلـــي مبعوثـــًا أمميًا إلـــى ليبيا؟ 

تعيـــن عبـــد اهلل باتيلـــي مبعوثـــاً أمميـــاً إلـــى ليبيـــا 
كانـــت خطـــوة مهمـــة ومرحب بها مـــن قبلنـــا. وكون أن 
املبعـــوث اجلديـــد إفريقياً فهذا أيضـــاً يعد خطوة جيدة 
ملـــا نتوقعه مـــن تفهم أفضـــل للمشـــكل الليبي واحلرص 
علـــى العمـــل اجلـــاد من أجـــل الوصول إلـــى حلول دون 
جتـــاوز للصالحيـــات وتفهـــم ألهميـــة احتـــرام اإلرادة 
الوطنيـــة وضرورة اســـتبعاد التدخـــالت اخلارجية التي 

أفســـدت املشـــهد يف ليبيا.

ما أبـــرز امللفات التـــي تنتظـــر املبعوث األممي 
اجلديـــد يف ليبيا؟ 

أبـــرز امللفـــات التـــي تنتظر املبعـــوث األممي اجلديد 
هـــي مســـاعدة الليبيـــن يف الوصـــول إلـــى توافق حول 
خارطـــة طريـــق لهذه املرحلـــة والتي من شـــأنها إيصال 
إلـــى مرحلـــة االســـتقرار وهـــذا عبـــر إجـــراء  البـــالد 
االنتخابـــات واالســـتفتاء علـــى دســـتور للبـــالد، إضافة 
إلـــى امللـــف األمني ومـــا نتوقعه من دعم لبنـــاء األجهزة 
علـــى  املليشـــيات  تغـــول  ووقـــف  احلقيقيـــة  األمنيـــة 

مؤسســـات الدولـــة وعرقلـــة عملها.

 تعين عبد اهلل باتيلي مبعوثاً أممياً إلى ليبيا خطوة مهمة ومرحب بها.	 
االنتخابات وامللف األمني من أبرز امللفات التي يف انتظار املبعوث األممي 	 

اجلديد.
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برأيـــك.. ما أســـباب فشـــل البعثـــات األممية 
الســـابقة والتـــي يجـــب تفاديهـــا يف القادم؟

للتدخـــالت  الســـماح  البعثـــة ســـابقا،  مـــن أخطـــاء 
اخلارجيـــة بالتأثيـــر علـــى عملهـــا، والتأثيـــر على عمل 
مؤسســـات الدولة بتدخالت ســـافرة حتدث يف الشـــأن 

. ملحلي. ا

ومـــن أخطائهـــا أنهـــا ســـاوت بـــن كل مـــن يفـــرض 
أمـــر واقـــع مع املؤسســـات الرســـمية األمر الـــذي جعل 

قـــرارات املؤسســـات الشـــرعية معطـــل.. 

ودور  اجلديـــد  املبعـــوث  جنـــاح  شـــروط  مـــا 
البعثـــة  مهمـــة  لتســـهيل  الليبيـــة  األطـــراف 

؟ مميـــة أل ا

علـــى البعثـــة أن تلتـــزم حـــدود املهام الـــواردة بقرار 
التدخـــل يف  وعـــدم   ،2011 لســـنة   2009 إنشـــائها 
الشـــأن الداخلـــي بدعـــم انتقائي ألطـــراف على أخرى 

وفـــق توجهـــات الـــدول التـــي تقـــف وراء البعثة.

 مـــن أخطـــاء البعثات األممية الســـابقة الســـماح للتدخـــات اخلارجيـــة بالتأثير 	 
علـــى عملها.

على البعثة األممية االلتزام بحدود املهام الواردة بقرار إنشائها. 	 
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احلر: االستقطاب السياسي أدى لعدم التوافق 
على قاعدة دستورية لانتخابات

أكــد األمــن العــام للمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان بليبيــا د. 

عبداملنعــم الحــر أن حالــة االســتقطاب الســيايس يف ليبيــا، عمقــت 

ــل  ــدوره أدى إىل فش ــذي ب ــة، ال ــواب والدول ــي الن ــن مجل ــراع ب ال

محــاوالت التوافــق حــول قاعــدة دســتورية، ميكــن االســتناد إليهــا إلجــراء 

ــة مــع صحيفــة املرصــد  انتخابــات تريعيــة ورئاســية وأضــاف يف مقابل

ــح  ــب يف صال ــة تص ــاحة الليبي ــهدها الس ــي تش ــام الت ــة االنقس أن حال

ــك يف  ــاة السياســية، وكذل ــة الصالحــة املوجــودة يف الحي األجســام منتهي

ــي. ــف الليب ــة باملل ــدول املنخرط ــن ال ــد م ــح العدي صال

إىل نص الحوار:

حوار: سوزان الغيطاني
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طالبـــت  التـــي  املـــدة  انتهـــت 
بهـــا املفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا 

لالنتخابـــات ملعاجلـــة املختنقـــات 
إلجـــراء  القاهـــرة  القـــوة  ورفـــع 

االنتخابـــات.. فهـــل تـــرى أن األطراف 
السياســـية كانت جـــادة يف معاجلة أســـباب 

القاهـــرة؟   القـــوة 

احلقيقـــة أن حالـــة االســـتقطاب السياســـي يف ليبيا، 
عمقـــت الصـــراع بن مجلســـي النـــواب واألعلـــى للدولة، 
الـــذي بـــدوره أدى إلـــى فشـــل محـــاوالت التوافـــق حـــول 
قاعدة دســـتورية ، ميكن االســـتناد إليها إلجراء انتخابات 

تشـــريعية ورئاســـية، تنهي املرحلـــة االنتقالية .

من املستفيد من حالة االنقسام القائمة؟

هذا التشـــظي وهذه الفوضى هي يف صالح األجســـام 
منتهيـــة الصاحلة املوجودة يف احلياة السياســـية ، وكذلك 
يف صالـــح العديـــد مـــن الـــدول املنخرطة بامللـــف الليبي،  

وكل اللـــوم يقـــع علـــى الفرقـــاء 
الليبيـــن وعـــدم  مقدرتهـــم على 
التوافـــق وتســـخير مصالـــح تلـــك 
الـــدول ملـــا يخـــدم مصلحـــة الدولة 

. لليبية ا

بعـــض  ســـعي  إلـــى  تنظـــر  كيـــف 
األطـــراف ملنـــع شـــخصيات محـــددة من الترشـــح 

؟ ت بـــا نتخا لال

االنتخابـــات والترشـــح لها حـــق سياســـي بحاجة إلى 
حمايـــة دســـتورية وحماية أمنية وحماية تشـــريعية، إيضا 
بحاجـــة لقاعـــدة شـــعبية تتمســـك بهـــا كمخـــرج آمن من 
هـــذه األزمـــة، فالدميقراطية هي أن نرى كل املترشـــحن 
)املقبولـــن باملفوضية العليا لالنتخابات( مبا فيهم ســـيف 
اإلســـالم القذايف يتنافســـون عبر صناديـــق االنتخابات.

الوصـــول  أزمـــة  حلـــل  الســـبيل  مـــا  برأيـــك 
ليبيـــا؟ يف  النتخابـــات 

االنتخابات قد تؤدي إلى تعميق 
األزمة الراهنة
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أرى  أن األزمـــة الليبيـــة ســـتبقى صـــراع ممتـــد، غير 
قابل للتســـوية يف املنظور القريب ، حيث أن وضع احلالة 
الليبيـــة يتجـــه إلـــى األســـوأ على الرغـــم مـــن أن اجلميع  

يدفـــع باجتاه إجـــراء االنتخابـــات يف موعدها.

 فعـــال نحـــن نعيش حالـــة مأزق خطير نتيجة تشـــظي 
وشـــيطنة كل املؤسســـات التي متثل ما تبقى من الســـيادة 

. الوطنية 

هل تخشـــى من تبعـــات إجـــراء االنتخابات يف 
هـــذه الظروف؟

قـــد تقودنـــا االنتخابات إلـــى تعميق املأزق السياســـي 
والدســـتوري، وقـــد تكون نتائجهـــا غير حاســـمة فتعكس 
التشـــظي الذي يعيشه الناخب الليبي  وقد ال متنح اغلبية 
برملانيـــة لتشـــكيل حكومـــة إلدارة البـــالد  كمـــا أن األزمة 
عميقـــة بـــن أطرافها الداخليـــة واخلارجيـــة األمر الذي 
ســـيعيق تشـــكيل أي حتالف لتشـــكيل حكومة ائتالفية أو 
حكومـــة وحدة وطنيـــة، وقد يرفض أحـــد األطراف نتائج 

االنتخابـــات، بحجـــة التزوير ممـــا قد يؤدي إلـــى التخلي 
عـــن نتائـــج صناديـــق االنتخابـــات واللجوء إلـــى صناديق 

الذخيرة مـــن جديد .

وما احلل برأيك؟

هنـــاك قاعدة يف املجـــال احلقوقي تقـــول ال ميكن أن 
تكـــون هناك حقـــوق يف ظل عدم وجود مؤسســـات وطنية 

فاعلة حتمي تلـــك احلقوق .

برأيك مـــا دور املجتمع الدولـــي يف الدفع مبلف 
االنتخابات؟

الـــدول املعنيـــة بامللـــف الليبـــي تعمل جاهـــدة حللحة 
اإلزمـــة، هذا ما يفســـر تزامن اســـتضافة القاهرة لرئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالـــح ورئيـــس مجلـــس الدولة 
خالـــد املشـــري كمـــا اســـتضافت تركيـــا يف نفـــس الوقت 
رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنية عبـــد احلميـــد الدبيبة 

ورئيـــس احلكومـــة الليبية فتحي باشـــاغا.

الدول املعنية بامللف الليبي تعمل على حل األزمة
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