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 إعداد: د. نورة الحفیان

تشهد الساحة الليبية العديد من التطورات امليدانية بعد ما عرفت األشهر املاضية أحداثا متسارعة جراء 

عىل أرض الواقع    موازين القوى العملية التي أطلقتها قوات الوفاق الوطني والتي متخض عنها تغي� يف  

يد من الهزائم عىل والتي تحولت لصالح قوات الوفاق بعد دحرها مليليشيا حفرت وإلحاقها العد

الليبي   الغرب  لتنفيذ هج�تها عىل  امليليشيات  تلك  تستعملها  كانت  اسرتاتيجية  خط محاور 

وعىل رأسها طرابلس وترهونة التي كانت املفتاح الرئييس إلحراز قوات الوفاق تقدم نحو الوسط 

الجفرة  -دينة رستالليبي، ومن تم انتقالها للمحور األمامي الرابط ب� الغرب والرشق باتجاه م

التي تعتربان أرض املعركة الحاسمة التي �كن من خاللها القضاء عىل ميليشيا حفرت أو إضعافها 

كامل   عىل  السيطرة  إحكام  وبالتايل  الرشق،  إىل  الوصول  مهمة  تسهيل  أجل  من  كب�  حد  إىل 

ائه اإلقليمي�  املناطق التي كانت يف حوزة خليفة حفرت وميليشياته، وإلحاق الهز�ة حتى بحلف 

 والدولي�.  
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نسبيا من طرف    اوقد متثلت أبرز األحداث امليدانية والتقدم العسكري يف شهر يوليو الذي عرف هدوءً 

الجفرة يف الوقت املناسب، يف املقابل فال زالت  -قوات الوفاق التي تستعد للدخول والسيطرة عىل رست

لتغطية عىل خساراتها الكب�ة التي تلقتها طيلة األربع  ميليشيا حفرت تستخدم محاوالتها اليائسة من أجل ا

 األشهر املاضية: 

 یلع مستوى تقدم قوات الوفاق: أوًال: 

أكدت قوات الوفاق أنها قامت بتعزيز قدراتها يف مختلف املناطق العسكرية إىل منطقة بوقرين رشق  

لها إىل املعدات   التابعة  القوات  العسكرية من أسلحة وذخائر عىل مختلف  مرصاتة، بحيث تم توزيع 

رست نحو  للتقدم  استعدادا  وذلك  القتال  للدخول  -محاور  الحاسم  التوقيت  انتظار  وبالتايل  الجفرة، 

مركبة من رشق مرصاتة    200والسيطرة عليه�. ويف خضم ذلك أعلن قادة وعسكري� بقوات الوفاق تحرك  

 التي تعترب الطريق إىل رست. عىل ساحل البحر املتوسط نحو مدينة تاورغاء، و 

ك� أعلنت قوات الوفاق عن جاهزيتها الكاملة ألي هجوم محتمل مليلشيا حفرت، يف ظل ما تخطط له  

تم   الذين  تحركات هؤالء  تم رصد  بحيث  املرتزقة،  من  كب�  بعدد  االستعانة  وذلك عن طريق  األخ�ة 

قد أكدت غرفة العمليات الخاصة بهذه  تجنيدهم خصيصا إلقامة تحصينات دفاعية يف رست والجفرة. و 

 املرحلة، بأنها تأخذ بع� االعتبار كل هذه املؤرشات لالستعداد ألي احت�الت للهجوم املعادي. 

ويف ظل التفوق امليدا� لقوات الوفاق، أعلن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان، أن االستخبارات الرتكية  

اللعبة عىل األرض من خالل وقف تقدم ميليشيات حفرت  ساهمت بشكل فاعل وفعال يف تغي� قواعد  

ودحرها وإلحاق خسائر فادحة عىل مستوى أفرادها ومعداتها، وذلك بفضل الدعم املعلومايت والعمليايت  

 التي قدمته االستخبارات الرتكية. 

التابعة لقوات الوفاق تدم� األطنان من املتفجر ات التي  ويف موضوع آخر، واصلت فرق إزالة األلغام 

زرعتها ميليشيات حفرت يف جنوب العاصمة والتي كانت تتواجد ب� املناطق السكنية وداخلها يف مناطق  

متفرقة أهمها: محاور صالح الدين، الح�ة، ع� زارة، املرشوع ووادي ربيع وغ�ها. وذلك بهدف ض�ن  

 عودة آمنة للمدني� عقب تطه� جل هذه املناطق من األلغام.

 رصد إمدادات روسیة لخلیفة حفتر: ثانیًا: 

كشفت قوات الوفاق أنها ترصد بشكل متواصل الدعم الرويس لخليفة حفرت وميليشياته من خالل  

الدويل،   األبرق  بنغازي ومطار  إىل مطار  لطائرات شحن من سوريا متجهة  وصول رحالت جوية 

 ري. وعىل متنها العديد من املرتزقة التي جندتهم روسيا والعتاد العسك
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ويف هذا الجانب أكدت قيادة القوات األمريكية يف إفريقيا "أفريكوم"، أن روسيا تلعب دورا غ� مفيد  

"فاغ� إىل مجموعة  الدعم  بتقد�ها  ليبيا  العديد من يف  تم رصد  بحيث  والجوية،  الربية  " يف عملياتها 

فاغ� يف مقاتيل  تزويد  بدور  تقوم  التي  الروسية  العسكرية  الشحن  دفاع جوي   طائرات  ليبيا مبعدات 

 ومدرعات مقاومة لأللغام. 

وقد أفادت "أفريكوم" أن لديها أدلة واضحة عىل قيام رشكة "فاغنز" بزرع ألغام ومتفجرات يف العاصمة  

الليبية طرابلس وما حولها، وذلك من خالل أدلة مصورة وموثقة، تظهر وضع فخاخ متفجرة وحقول ألغام  

حي طرابلس وصوال إىل مدينة رست. بحيث أكدت قوات الوفاق ذلك عند  مزروعة بشكل عشوايئ يف ضوا

مسحها املناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا حفرت، واكتشافها العديد من األلغام واملتفجرات روسية  

 الصنع وعليها كتابات باللغة الروسية. 

املتحدة   األمم  ليبيا يف  مندوب  دعا  املوضوع،  إطار هذا  التابع� لرشكة  ويف  املرتزقة  إىل سحب  روسيا 

"فاغ�" الروسية أو املرتزقة الذي تجلبهم من سوريا والسودان وتشاد ليقاتلوا إىل جانب حفرت يف ليبيا.  

ارتكبها يف   التي  تجاه جرائم حفرت  الصمت  والتزامه  الدويل  املجتمع  موقف  الليبي  املندوب  انتقد  ك� 

 دن الغرب الليبي. محاولته السيطرة عىل طرابلس وم

أما مؤسسة النفط الليبية، فقد أدانت بشدة تواجد عدد كب� من املرتزقة التابع� ملجموعة "فاغ�"  

الروسية، يف املنشآت النفطية والتي يتم استع�لها كمواقع حربية، هذا األمر الذي من املمكن أن  

سسة بانسحاب هؤالء املرتزقة  يتسبب يف دمار منشآت النفط والغاز. وعىل إثر ذلك طالبت املؤ
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الذي ينفذون أوامر جهات أجنبية من مصلحتها إيقاف اإلنتاج النفطي الليبي، ك� طالبت املؤسسة بعثة  

األمم املتحدة إرسال مراقب� لإلرشاف عىل عملية إنهاء الوجود العسكري يف مجموع املناطق واملنشآت  

 النفطية يف كافة أنحاء ليبيا.

 دادات مصریة/إماراتیة لخلیفة حفتر:  رصد إمثالثًا: 

عىل الرغم من الخسائر التي تلقاها حفرت وداعموه من الخارج خصوصا اإلمارات ومرص، فال زالت هذه  

القوى تقدم دع� مبارشا له سواء عسكري أو متوييل، بحيث تم رصد ويف فرتات متقاربة من شهر يوليو  

حريب قادمة من مرص إىل مدينة طربق، وذلك بهدف   وصول إمدادات عسكرية عبارة عن أسلحة وعتاد

 الجفرة وذلك بحسب ما رصح به املركز اإلعالمي لعملية الربكان. -دعم ميليشيات حفرت عىل جبهة رست

ومن جانبها، استعانت اإلمارات باملرتزقة التابع� لرشكة " ريفلكس رسبونسيز" لالستشارات األمنية الذي  

لسابق املالحق قضائيا بتهم جنائية "إيريك برنس"، ويف هذا الجانب تعتمد  يديرها الضابط األمرييك ا

محمد بن زايد، لتوظيف مقاتل� ومرتزقة   ي أبو ظبالذراع األمني لويل عهد  ،اإلمارات عىل محمد دحالن

يف ليبيا ومناطق أخرى تتورط اإلمارات يف حروبها ورصاعاتها وذلك من أجل تنفيذ مخططاتها الهادفة إىل  

بالك شيلد    /رع األسود"د تعزيز نفوذها وتأم� مصالحها يف املنطقة خصوصا بليبيا. ك� استعانت رشكة "ال

للخدمات األمنية اإلماراتية بأربعة آالف جندي من قوات الدعم الرسيع التابع للجيش السودا� وذلك  

بحيث تم توظيف هذه  بعد اتفاق مع نائب رئيس املجلس االنتقايل السودا� محمد حمدان حميديت،  

القوات لح�ية املنشآت النفطية يف ليبيا، ك� تم االستعانة أيضا مبرتزقة الجنجويد املرتبط� بحميديت 

   لتعزيز قدرات ميليشيا حفرت يف تنفيذ الهجوم عىل طرابلس.

يتم توظيفها    ،ويف هذا اإلطار التي  العقوبات األممية  انتقائية عمل لجان  ليبيا  لتحقيق  انتقد مندوب 

غ� مجدي ألنها مل تتمكن من ردع وإيقاف الجرائم    اً مآرب سياسية لدول معينة، بحيث اعتربها جهاز 

التي ارتكبها حفرت وأبرز داعميه ميدانيا مرص واإلمارات. يف سبيل فرض عقوبات عليهم لتقويضهم السلم  

 واألمن عىل األرايض الليبية.

 : يف لیبیا  تهدیدات السیسي بالتدخل عسکریارابعًا: 

بالتدخل   السييس  نظام  تهديدات  عند  التصاعدت  خصوصا  األخ�ة،  اآلونة  يف  ليبيا  يف  عسكري 

استقباله ملشايخ وأعيان قبائل ليبية بالعاصمة املرصية القاهرة، بحيث أكد من خالل هذا اللقاء،  

إىل   أن" الليبية  القبائل  أبناء  دعا  ك�  رست،  عىل  الهجوم  أمام  األيدي  مكتوفة  تقف  لن  بالده 

 االنخراط يف ما س�ه جيش وطني موحد وحرص السالح يف يد دولة املؤسسات دون غ�ها".
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السييس   الفتاح  عبد  االنقالب  رئيس  املرصي  الربملان  فوض  فقد  املتواصلة،  التهديدات  ويف خضم هذه 

اإلجراءات الالزمة من أجل إرسال قوات خارج الحدود باالتجاه الغريب بليبيا، وذلك تحت عنوان  باتخاذ  

 الحفاظ عىل األمن القومي املرصي. 

وقد أفاد بيان التفويض، أن مهمة هذه القوات تتمثل يف الدفاع عن األمن القومي يف االتجاه االسرتاتيجي  

يات اإلجرامية والعنارص اإلرهابية األجنبية يف مهام قتالية إىل  الغريب لليبيا، ضد ما أسمته أع�ل امليليش 

 ح� انتهاء مهامها. 

ويف موضوع تحديد توقيت تحرك القوات املرصية، أكد البيان أيضا أن لهذه القوات وقيادتها الصالحية  

 الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد عىل هذه األخطار والتهديدات. 

ذبات حول هذا املوضوع، أعلن حك�ء وأعيان قبائل ليبية، رفع دعوى قضائية ضد ممثيل ويف ظل التجا

قبائل ذهبوا إىل مرص وطالبوا بتدخل الجيش املرصي مبهاجمة واحتالل أرايض ليبيا تحت ذريعة مساعدة  

رضها مؤكدين أن هؤالء ال �ثلون إرادة الشعب الليبي، و�ارسون رغباتهم التي ف  ، مجرم الحرب حفرت

عليهم االنقاليب خليفة حفرت وداعميه من الخارج، مش�ين إىل أن ذلك يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ 

 القانون الدويل وأهداف األمم املتحدة. 

ك� اعترب املجلس الرئايس للحكومة الليبية، لقاء السييس بشيوخ قبائل ليبية يف القاهرة مهزلة حقيقية  

عدا إياهم باملالحقة القضائية، مؤكدا يف نفس الوقت أن بالده لن تقف  تورط بها عدد من الليبي� متو 

للنهج   استمرارية  أنه  عىل  السييس  لقاء  به  جاء  ما  معتربا  مدينة رست،  مهاجمة  أمام  األيدي  مكتوفة 

والسلوك العدوا� تجاه ليبيا وشعبها، وأن التدخل يف الشؤون الداخلية للبالد ما هو إال بهدف تحقيق  

 دة من ثرواتها. االستفا

ليبيا وسالمة   الليبي ووحدة  القومي  لألمن  تهديدا  تعترب  السييس  أن ترصيحات  إىل  املجلس  أشار  ك� 

 أراضيها، وذلك يف محاولة منه للتغطية عىل مشاكل مرص الداخلية. 

الليبي، ك�   الداخيل  الشأن  بأنه تدخل سافر يف  السييس  فقد وصفت ترصيحات  الليبية،  الخارجية  أما 

 عتربته تكرارا لترصيحاته السابقة التي ال تهدف للسالم، لكنها تؤجج وتوسع بؤرة الرصاع.  ا

الرتيك   الدفاع  وزير  اجتمع  ليبيا،  بالتدخل عسكريا يف  السييس  نظام  تهديدات  تزايد سيل  وأمام 

ة  خلويص أكار، مع كل من وزير الداخلية واألمن القومي املالطي ب�ون كاميالري، ووزير الداخلي

بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باغاشا، وذلك بهدف التعاون األمني من أجل الحفاظ عىل  

 استقرار ووحدة ليبيا ضد أي اعتداء عىل أراضيها. 
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وقد أكد خلويص أكار، إنه يجب قطع الطريق عىل حفرت وداعميه، ألنهم يشكلون خطرا عىل أمن ووحدة 

هج�تهم يف مقتل الكث� من الليبي� ويف دمار البنية التحتية واملؤهالت  األرايض الليبية، بحيث تسببت  

االقتصادية الليبية، ك� شكلت عائقا أمام تحقيق السالم واالستقرار يف هذا البلد. أما وزير الداخلية الليبي  

ن اعتداءات  من جانبه، فقد أشار إىل أن دعم األمن الليبي هو استقرار ألمن املنطقة برمتها. ك� أكد أ 

ليبيا فحسب، بل تشكل تهديدا خط�ا عىل  حفرت مبعية حلفاءه تساهم يف زعزعة ليس أمن واستقرار 

 املنطقة بأكملها. 

ومن جانبه، انتقد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان الدور املرصي، املنخرط يف مسار غ� رشعي الداعم  

متعهدا مبواصلة دعم الحكومة الرشعية يف طرابلس  ملجرم حرب ارتكبت جرائم ال حرص لها بحق الليبي�،  

عىل الرغم من تصاعد تهديدات السييس بالتدخل عسكريا بليبيا، مؤكدا أن ذلك لن يقف عائقا أمام 

املسؤولية التي أخذتها تركيا بااللتزام بواجباتها املتمخضة عن مذكريت التفاهم املربمة مع الحكومة الليبية  

 لتعاون األمني. خصوصا تلك املتعلقة با

للسييس   املرصي  الربملان  لتفويض  بجدية  تنظر  بالده  أن  أكد  فقد  أقطاي،  ياس�  الرئيس  مستشار  أما 

أن   إىل  الليبية، مش�ا  األرايض  داخل  تحرك مرصي  أي  وأنها سرتاقب  ليبيا،  بالتدخل عسكريا يف 

عىل ضوء االتفاقيات املربمة  التواجد الرتيك هو قانو� جاء بناء عىل طلب الحكومة الليبية الرشعية  

 ب� الطرف�. 
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حسم  -بحيث قام الجيش املرصي بتنفيذ مناورات واسعة  ومل تتوقف تهديدات السييس عند هذا الحد،  

يف املنطقة املتاخمة للحدود مع ليبيا، والتي أكد من خاللها وزير الدفاع املرصي محمد زيك، أنها    -2020

 لتشكيالت ووحدات القوات املسلحة، ولكن األسباب الحقيقية لهذه  تأيت يف إطار خطة التدريب القتايل

بالتزامن مع إعالن تركيا عن إجراء مناورات  السييس  املفاجئة فقد جاءت كرد فعل من نظام  املناورة 

 بحرية كب�ة قبالة السواحل الليبية. 

 

بعدة اعتبارات، فليبيا تعترب    ومن كل ذلك، فإن تلميح السييس بإمكانية التدخل العسكري يف ليبيا مرتبط

بوابة السييس للهروب والتغطية عىل فشله يف تدب� أزمات مرص الداخلية والتي تفاقمت حدتها مع أزمة  

ف�وس كورونا التي كانت لها تداعيات كارثية عىل مستوى املؤرشات االقتصادية واالجت�عية، وكذا فشله  

رصية والتي متثل تهديدا مبارشا لألمن القومي املرصي، وهي  يف تدب� أهم ملفات السياسة الخارجية امل

إخفاقه يف الوصول إىل حل يف أزمة سد النهضة مع وصول إثيوبيا ملرحلة تخزين املياه وملء السد،  

وكذا تنازله عىل مواقع مهمة يف املتوسط التي تحتوي عىل ثروات كب�ة من الغاز الطبيعي لصالح  

 إرسائيل واليونان. 
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  تطورات املوقف املغاربي من املشهد املیداني اللیبي: خامسًا

 

يف مقابل التطورات امليدانية التي شهدتها ليبيا عىل إثر تصاعد الواقع العسكري يف ظل تزايد االستقطاب  

الخارجي، شهدت العواصم املغاربية تحركات دبلوماسية واسعة ومكثفة من أجل بحث التطورات التي  

بية بالخصوص بعد تصاعد تهديدات نظام السييس بالتدخل العسكري املبارش يف ليبيا،  عرفتها الساحة اللي

وطرحه ملبادرة جديدة يف تجاهل تام التفاق الصخ�ات الذي يعترب املرجعية األساسية لحل األزمة الليبية،  

لدول التي  ويف إطار ذلك فقد قوبلت التحركات املرصية بالرفض من دول تونس والجزائر واملغرب، هذه ا

الليبية ورفضها للتدخالت الخارجية. وتتمثل أبرز   تؤكد وقوفها عىل مسافة واحدة من جميع األطراف 

 هذه املواقف يف التايل: 

 املوقف التونسي: ـ 1

تلتزم تونس مبوقف الحياد يف األزمة الليبية بحيث تقف عىل مسافة واحدة من أطراف النزاع،  

دور دبلومايس لحل األزمة نظرا لالرتباط الجغرايف ب� البلدين   لكن عىل الرغم من ذلك تحاول لعب 

والذي يؤثر أمنيا عىل تونس نظرا لتصاعد حدة الخيار العسكري نتيجة تعاظم التدخل الخارجي.  

ومن جانب آخر، فقد تسببت األزمة بأرضار كب�ة عىل االقتصاد التونيس بحيث أن تفاقم األزمة  
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البالد، بل األبعد من ذلك، فقد تسببت األزمة الليبية بتوتر سيايس وخالف    أعاق بشكل كب� �و اقتصاد

 حاد ب� األحزاب الليبية وعىل رأسها حركة النهضة و الحزب الدستوري الحر. 

 

ومن أجل ذلك، حاولت تونس مؤخرا، الدخول عىل خط الحراك الدبلومايس لحلحلة التسوية السياسية  

لألزمة، بحيث أكد وزير الخارجية التونيس السابق، نور الدين الري، أن موقف تونس واضح تجاه األزمة  

ايس للصخ�ات وذلك ويرتكز عىل القرارات الدولية انطالقا من دعمه للرشعية املتولدة عن االتفاق السي

يف إشارة واضحة للمبادرة التي تقدم بها السييس بشأن ليبيا، ك� أشار أن بالده تتفاعل بشكل دائم مع 

جميع األطراف الليبية والدولية الفاعلة من أجل السعي إليجاد صيغة ناجعة إلحياء املسار السيايس لحل  

ليبي إطار حل سيايس  الليبية يف  بعيدا  -األزمة  الفرقاء  ليبي  إقناع  الخارجية، وذلك عرب  التدخالت  عن 

الليبي� عىل رضورة العودة إىل نافذة الحوار لتقرير مص�هم بأنفسهم حفاظا عىل أمن ليبيا  الذي يعترب  

 جزء من األمن القومي التونيس.   

للمجمو  وممثلة  األمن  دائم مبجلس  باعتبارها عضو غ�  األزمة،  تونس عىل خط محور  تتحرك  عة  ك� 

العربية، بحيث تأخذ عىل عاتقها تفعيل دور األمم املتحدة وخصوصا مجلس األمن للعب دور 

األممي   الغطاء  تحت  املفاوضات  طاولة  عرب  الحوار  إلحياء  وذلك  الليبي،  امللف  يف  حيوية  أكرث 

 لالبتعاد عن كل التجاذبات والتدخالت األجنبية. 
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أكد وزير الخارجية ل الجوار خصوصا الجزائر، بحيث  ك� تعمل تونس يف هذا امللف، بالتشاور مع دو 

التونيس السابق نور الدين الري خالل لقاء جمعه بنظ�ه الجزائري صربي قادوم، عىل تكثيف الجهود من  

 أجل إيجاد حل سلمي لألزمة الليبية من أجل درء التدخالت الخارجية. 

ع الجزائر وغ�ها من الدول التي تسعى إىل  ك� أكد الوزير التونيس سعي بالده وبالتشاور والتعاون م

إيجاد حل للملف الليبي، لدفع األطراف الليبية املتنازعة نحو حل سيايس توافقي بفتح املجال أمام بناء  

 دولة املؤسسات يف املستقبل.

ك� جددت الخارجية التونسية دعم تونس لحكومة الوفاق الرشعية املعرتف بها دوليا، بحيث تتطلع إىل  

يجاد حل سيايس يف ليبيا يؤدي إىل استقرار البالد سياسيا واقتصاديا واجت�عيا بهدف إنهاء النزاع الدائر  إ 

، ك� أكدت استمرار التنسيق مع السلطات الليبية الرشعية لبلورة  2011يف الجارة الرشقية الجنوبية منذ  

 رؤى موحدة حول القضايا التي متس أمن البلدين. 

الحفاظ عىل    ومن كل ذلك، فتشكل البداية  أعلنت منذ  التي  لتونس  الليبي تحديا  املشهد  مستجدات 

الحياد اإليجايب وذلك يف سياق الحل السلمي للنزاع الدائر هناك   بالتزامها  املتمثلة  ثوبتها الدبلوماسية 

ء وعدم االصطفاف وراء أي من األطراف سواء داخليا أو خارجيا، ولذلك تراهن تونس عىل إعادة الفرقا 

الدولية ممثلة مبنظمة   الرشعية  رعاية  توافقية تحت  إىل صيغة  للوصول  املفاوضات  إىل مائدة  الليبي� 

األمم املتحدة، وذلك بهدف ترجيح كفة الحل السيايس إلنهاء الخيار العسكري للوصول إىل تسوية لألزمة  

إعادة بناء الدولة الليبية    تكون البوابة الرئيسية ملصالحة وطنية تشمل جميع األطياف الليبية من أجل

 سياسيا واقتصاديا واجت�عيا بشكل مرتابط.

 املوقف الجزائري:  ـ 2

دورا   لتلعب  الحكم  إىل  تبون  املجيد  عبد  بعد وصول  الجزائر  عادت  اإلقليمي،  املشهد  غياب عن  بعد 

ورات األخ�ة يف  محوريا يف العديد من القضايا اإلقليمية وعىل رأسها األزمة الليبية خصوصا يف ظل التط

التدخالت  تزايد  ضوء  عىل  العسكرية  املعارك  اشتداد  بسبب  حادا  احتقانا  يشهد  الذي  الليبي  املشهد 

 الخارجية. 

وتبني الجزائر موقفها انطالقا من استعدادها ألن تكون وسيطا إقليميا فاعال يف حل األزمة الليبية  

راف الداخلية واإلقليمية والدولية، يف سبيل  بناء عىل جهودها يف تدعيم التنسيق والحوار ب� األط

الدفع مبسار التسوية السياسية لألزمة عن طريق الحوار الشامل ب� مختلف الفرقاء الليبي� إلعادة  

 االستقرار واألمن لهذا البلد.
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  ك� تدعم الترصيحات الرسمية للمسؤول� الجزائري� عىل رضورة أن يكون الحل ليبيا لألزمة وبدعم من

 املجتمع الدويل، مع التأكيد عىل رفض التدخالت األجنبية واحرتام تنفيذ قرارات الرشعية الدولية. 

ويف إطار التحركات الدبلوماسية الجزائرية للوساطة يف األزمة الليبية، فقد اتفقت كل من روسيا والجزائر  

والتشاور بشأن األزمة الليبية  خالل اجت�ع لوزيري خارجية البلدين يف موسكو عىل إنشاء آلية التنسيق  

 تخص توحيد الجهود بشأن املساعدة واملساهمة للتوصل إىل حل لألزمة الليبية. 

ك� أكد وزير الخارجية الجزائري أن املسار السيايس ال بديل عنه، داعيا إىل رضورة تخفيف التصعيد  

 ظل احرتام مخرجات مؤمتر  العسكري يف سبيل الوصول إىل حل سيايس تحت إطار الرشعية الدولية، ويف

 برل� الذي صادق عليه مجلس األمن. 

وكان وزير الخارجية الجزائري، قد حذر خالل لقاءه بنظ�ه اإليطايل بالعاصمة اإليطالية روما من تداعيات  

له   سيكون  ذلك  ألن  ليبيا،  بتقسيم  املتعلقة  األفكار  لجميع  بالده  معارضة  عىل  وتأكيده  ليبيا  تقسيم 

 ط�ة ليس عىل ليبيا فقط بل عىل املنطقة بأكملها.تداعيات خ

ويف تطورات املوقف الجزائري من األزمة الليبية، فقد نفت وزارة الدفاع الجزائرية، ما تردد من أخبار  

الجيش،   أركان  لقائد  التواصل االجت�عي واملنسوبة  الصفحات والحسابات عىل مواقع  تروج عرب بعض 

فيها إىل االستعداد لتدخل عسكري يف ليبيا، مؤكدة أنها أخبار زائفة  الفريق سعيد شنقريحة، يدعو  

الوطني  العام  الرأي  البلبلة وتوجيه  أجل زرع  الجزائر وذلك من  تقف وراءها جهات تستهدف 

 لالصطفاف وراء أجندات مشبوهة.  
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أطراف   الذي يقف عىل مسافة واحدة من جميع  الحيادي  الجزائر  الليبي،  مؤكدة عىل موقف  الرصاع 

ليبي يفيض يف النهاية إىل حل سيايس دائم من أجل إحالل السالم  -والداعي إىل االنفتاح عىل حوار ليبي

 واالستقرار واالزدهار للجارة ليبيا. 

ك� أشارت إىل أن رئيس الجمهورية الذي هو يتقلد منصب القائد األعىل للقوات املسلحة، وزير الدفاع،  

الوحيدة   السلطة  يحق  هو  القضايا  لها  التي  من  أي  تجاه  للجزائر  الرسمية  املواقف  إصدار  دستوريا 

 الخارجية خصوصا قضايا النزاعات واألزمات. 

بالتنسيق والتشاور مع   الليبية  ومن جانبه، كشف الرئيس الجزائري أن بالده لديها مبادرة لحل األزمة 

ملح يف لقاء تلفزي له عن  أ ألمم املتحدة، ك�  ممثلة املجموعة العربية مبجلس األمن تونس تحظى بتأييد ا

انحراف يشكل  ذلك  الليبية، ألن  القبائل  تسليح  بالده  الحل    اخط�   ارفض  األزمة سينعدم من خالله  يف 

ملح  أ السيايس يف مقابل زيادة وث�ة الحل العسكري، وذلك كإشارة ضمنية رفضه لترصيحات السييس التي  

 إىل إمكانية التدخل عسكريا يف ليبيا عرب بوابة دعم وتأييد شيوخ وأعيان بعض القبائل الليبية.    امن خالله

املقاربة الجزائرية الرسمية لحل األزمة الليبية تقوم باالعت�د عىل مبدأ الحل السيايس  فومن كل ذلك،  

العودة إىل طاولة املفاوضات    يف مقابل رفض الحل العسكري، مع الرهان عىل إقناع طريف النزاع الليبي إىل 

أنها الوسيط اإلقليمي األجدر الذي �كن   هذا من جهة، ومن جهة أخرى محاولتها تقديم نفسها عىل 

 االعت�د عليه للدفع باملسار السيايس لحل امللف الليبي.

 املوقف املغربي: ـ 3

تسار ظل  يف  الليبي  النزاع  لحل  دورها  تفعيل  املغربية  الدبلوماسية  وفشل  واصلت  امليدا�  الوضع  ع 

التسوية السياسية، بحيث ال زالت تعتمد الرباط عىل مبدأ الحياد اإليجايب والبناء كعنرص أسايس للدفع  

 باملسار السيايس لحل األزمة. 

ومن أجل ذلك حاول املغرب، بالرغم من اإلكراهات التي قيدت دوره نتيجة تفاقم الواقع العسكري، عىل  

رت عىل الحل السيايس، طرح مبادرة جديدة لحل األزمة الليبية من خالل تطوير  إثر انقالب خليفة حف

خالل االجت�ع الطارئ ملجلس الجامعة العربية حول األزمة الليبية، بحيث  بنود اتفاق الصخ�ات وذلك  

تقوم هذه املبادرة بإنشاء فريق مصغر من دول عربية معنية بامللف الليبي، من أجل وضع تصور 

العريب  اسرتاتي العمل  خالل  من  ليبيا  يف  الدائر  الرصاع  إلنهاء  سياسية  تسوية  إيجاد  هدفه  جي 

املشرتك. ك� دعت املبادرة إىل رضورة االنفتاح عىل األطراف الليبية كافة من أجل تقريب وجهات  
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اإلقليمي    نظرها لتسهيل املسار السيايس. وتشكل هذه العناوين تصورا اسرتاتيجيا مشرتكا عرب بوابة التكتل

 يفتح مسارا فعليا وفعاال يف سبيل إيجاد تسوية لألزمة.

أطلقها   التي  املبادرة  عىل  كرد  وذلك  الليبية،  األزمة  بشأن  جديد  اتفاق  أي  رفضت  قد  الرباط  وكانت 

السييس أو ما سمي بإعالن القاهرة، وهذا ما أعلن عنه رصاحة وزير الخارجية املغريب نارص بوريطة خالل 

�ه الليبي محمد سيالة، الذي أكد من خالله متسك املغرب باتفاق الصخ�ات باعتباره املرجع  لقائه بنظ

 .األسايس ألي حل سيايس يف ليبيا. لحصوله عىل تزكية مجلس األمن واملجتمع الدويل

ويف خضم هذه الترصيحات أكد رئيس الدبلوماسية املغربية أنه ال �كن، تجاوز اتفاق الصخ�ات بدون  

أصبحت    بديل بنوده  بعض  ألن  التحديث  إىل  يحتاج  االتفاق  أن  مذكرا  والدويل،  الليبي  التأييد  ينال 

الفرقاء  النظر ب�  بأي جهود ومبادرات تصب يف تقريب وجهات  متجاوزة، موضحا أن اململكة ترحب 

 .2011الليبي� يف سبيل الدفع نحو حل هذه األزمة املستمرة منذ 

غربية تفعيل دورها لحل الرصاع الليبي يف ظل تسارع الوضع امليدا� وفشل  وقد واصلت الدبلوماسية امل

متثل يف زيارة وفود    2020من يوليو    27و  26التسوية السياسية، بحيث شهدت العاصمة الرباط حراكا يف  

ليبية وعىل رأسها ممثل الرشعية يف ليبيا رئيس املجلس االنتقايل طارق املرشي، ويف الطرف املقابل  

 .مجلس برملان طربق، عقيلة صالح رئيس

بحيث أفرزت املحادثات ب� األطراف الليبية واملسؤول� املغاربة، رضورة تعديل اتفاق الصخ�ات  

وفق املستجدات التي عرفها امللف الليبي، وهذا ما أكده وزير الخارجية املغريب، نارص بوريطة، 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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وفق تغ�ات املشهد السيايس الليبي، موضحا يف  الذي أشار إىل أن اتفاق الصخ�ات بحاجة إىل تطوير  

الوقت نفسه أن اململكة ضد تعدد املبادرات التي ال تزيد الوضع إال تعقيدا. مش�ا إىل أن ليبيا بحاجة  

 .إىل دعم الستمرار املسار السيايس، ألن الحرب ليست يف مصلحة الجميع 

املغرب مبوقفه إزاء   ثاحة الليبية، فقد تشبومن كل ذلك، فعىل الرغم من التطورات املتسارعة عىل الس

الليبي الذي يعترب املسار املنطقي من أجل إنجاح املسار السيايس  -األزمة الليبية الداعم للحوار الليبي

 )1( .للخروج بتسوية نهائية لألزمة الليبية

 

  

 

 . رصدتعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة 1(

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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