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 إعداد: د. نورة الحفیان

لتي أظهر عدم احرتام  ا  يف مقابل التطورات امليدانية التي شهدتها ليبيا عىل إثر الواقع العسكري 

له الداعمة  الخارجية  والقوى  وميليشياته  أغسطس   ، حفرت  يف  عنه  املعلن  النار  إطالق  لوقف 

الليبي النزاع  طريف  ب�  طربق-املايض  وبرملان  الليبي  الرئايس  عواصم شهدت    ، -املجلس    عدة 

التي   التطورات  الليبية    عرفتها تحركات دبلوماسية واسعة ومكثفة من أجل بحث  يف  الساحة 

   األزمة الليبية بشكل نهايئ.جدية تهدف إىل حل  سبيل الوصول إىل توافقات تشكل قنطرة

  

   الليـبي تطورات المشهد  
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 وأبرز مخرجاتها الغردقة محادثات

- تخص الجانب األمني  من سبتمرب املايض، عقد مباحثات  29-28ما ب�  شهدت مدينة الغردقة املرصية  

ب�  ا والرشطةلعسكري  الجيش  األمم    ضباط  ورعاية  إرشاف  تحت  وذلك  الليبي،  والرشق  الغرب  من 

يف إطار   تأيتبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، أن هذه االجت�عات    املتحدة، ويف خضم ذلك أوضحت

 .5+5الحوار املستمر للجنة املشرتكة 

إىل توافقات   توصال يف نهاية هذا اللقاء  �وعىل إثر هذه املباحثات، أعلنت البعثة األممية عىل أن الطرف

عىل الصعيد األمني والعسكري، أهمها الرتتيبات األمنية يف املنطقة الوسطى، التي تتوالها اللجنة    عديدة

 عدة توصيات من أبرزها: ب، وقد خرجت مفاوضات األخ�ة 5+5العسكرية املشرتكة 

 لقاءاتها املبارشة.  5+5اإلرساع بعقد اجت�عات اللجنة العسكرية املشرتكة  

 جزين واألرسى دون أي رشوط أو قيود قبل متم شهر أكتوبر.اإلفراج الفوري عن املحت 

ونبذ خطابات العنف والتطرف   وقف جميع الحمالت اإلعالمية التصعيدية ب� الطرف�. 

 واستبداله بقيم التسامح والتصالح.

 والجوية الداخلية.  ةفتح خطوط املواصالت الربي 

 الوسطى.  األمنية الخاصة باملنطقة الرتتيباتوضع تصور عام حول  

https://almarsad.co.uk/
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 إحالة مهام حرس املنشآت النفطية للجنة العسكرية املشرتكة. 

 5+5 اللجنة العسکریة املشترکةمفاوضات جنیف الخاصة بمباحثات 

تحت مبفعول فوري    إىل اتفاق لوقف إطالق النار      من أكتوبر  23يف    توصل طريف النزاع الليبي  دفق  ،فعليا

من نفس    19التي انطلقت يف    5+5وذلك ضمن مباحثات اللجنة العسكرية املشرتكة    ، الرعاية األممية

نهايئ  أيام انتهت بتوقيع الطرف� التفاق    ةواستمرت ملدة خمس  ، يف العاصمة السويرسية جنيف      الشهر  

 وقف إطالق النار. ل

 بنود وهي:   6ویتضمن االتفاق  

 يش� إىل رضورة فتج املعابر والطرق الربية التي تربط جميع املناطق واملدن الليبية.   البند األول: 

تح حركة املالحة ب� املدن الليبية ال سي� باتجاه العاصمة اإلدارية فالبند الثا�: يتضمن  

مع اتخاذ سلطة الط�ان املد� جميع الخطوات املناسبة والعاجلة لتحقيق   للجنوب الليبي سبها.

 لك.ذ
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يتعلق برضورة وض  الثالث:  الحقد ع  البند  اإلعالمي، ووقف خطابات  والتصعيد  للتحريض  حد 

 والكراهية. 

املشاحنات    كل  عن  واالبتعاد  القتال،  جبهات  عىل  التهدئة  وتعزيز  دعم  مواصلة  الرابع:  البند 

 والتصعيدات العسكرية. 

الخامس:    لتبادل    البند  الحك�ء، إليجاد حلول  الحالية، ال سي� دور مجالس  الجهود  دعم كل 

املحتجزين من خالل تسمية منسق� عن املنطقة الغربية والرشقية للبالد من أجل تسي� هذه  

 العملية.  

االتفاق  البند السادس: يتعلق األمر باستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكل تام، وذلك من خالل   

عىل تكليف آمري حرس املنشآت النفطية يف املنطقت� الغربية والرشقية، بالعمل مع مندوب يتم  

تعيينه من طرف املؤسسة الوطنية للنفط وذلك من أجل إعادة هيكلة حرس املنشآت النفطية  

 زيادة واستمرارية عملها ومردودها من النفط. ض�نل

وعىل إثر انتهاء هذه املباحثات رصحت املبعوثة األممية إىل ليبيا باإلنابة ستيفا� وليامز، يف بيان لها أن  

مباحثات اللجنة العسكرية املشرتكة يف جنيف توجت بإنجاز تاريخي، نتيجة توصل الفرقاء الليبي� إىل  

الق النار يف جميع الرتاب الليبي. بحيث أكدت أن هذا التوافق يعترب نقطة تحول  اتفاق دائم لوقف إط

 مهمة نحو تحقيق السالم واالستقرار يف ليبيا. 

درة  غاويف إطار ذلك، رصحت عىل أن األطراف الليبية توصلت خالل املباحثات إىل االتفاق حول رضورة م

يوما وذلك تحت إرشاف األمم املتحدة،    90د يف غضون  جميع املرتزقة املتواجدين يف الداخل الليبي البال 

ك� شمل االتفاق بحسب وليامز تشكيل لجنة فرعية تعمل عىل تفكيك الج�عات املسلحة إلعادة دمجها  

الجفرة  -يف القوات املسلحة الرسمية. ك� تضمن االتفاق أيضا رضورة االنسحاب العسكري من محور رست

 كل الجبهات التي كانت تشهد مواجهات عسكرية يف جميع الرتاب الليبي.  منو 

ويف نهاية هذه الجوالت أكدت املبعوثة األممية حرص طريف النزاع الليبي رفع االتفاق إىل مجلس األمن  

ف  قو   التزامها الكامل باحرتام  وبالتايل    لجميع األطراف  املزم  هالدويل العت�د القرار بشكل رسمي باعتبار 

 إطالق النار. 
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 مجلس األمن  قرار ءیلع ضو إطالق النار وقف إلزامیة اتفاق 

بيان صادر النار من طرف مجلس األمن،   ه،عن  )2510/2020(قرار رقم    يف  اتفاق وقف إطالق    اعتمد 

خالل من  األخ�  طالب  ب ،    هبحيث  الليبية  الخاصة    وفاءالرضورة  األطراف  االبتعهداتها  لتزام  من خالل 

ل املشرتكة  بنود  الكامل  العسكرية  اللجنة  ب�  توقيعه  تم  التي  الدائم  النار  إطالق  يف   5+5اتفاق وقف 

 جنيف. 

وذلك تعليقا عىل توصل األطراف الليبية تحت الرعاية    15كافة أعضائه  مبوافقة    ،وقد صدر هذا البيان

س�  للقت ذاته األطراف الليبية  داعيا يف الو   .5+5األممية التفاق وقف إطالق النار ضمن مباحثات لجنة  

نحو التوصل إىل حل سيايس من خالل منتدى الحوار السيايس الليبي، هذا األخ� الذي سيعقد يف تونس 

نوفمرب    9يف   الخاصة  2020من  الرئيسية  واملرتكزات  الرتتيبات  حول  توافق  إيجاد  إىل  يهدف  والذي   .

جراء انتخابات وطنية يف أقرص إطار زمني ممكن  بالحوكمة املوحدة التي ستكون بداية للطريق نحو إ 

وفق مقررات الرشعية الدولية. ويف موضوع آخر طالب املجلس بالتزام جميع األطراف سواء الداخلية أو  

الخارجية باالمتثال لحظر األسلحة، مع لفت األطراف الخارجية باالمتناع عن التدخل يف الشأن الداخيل  

 الليبي.  

 بجنیف  حول اتفاق وقف إطالق النار الفعلردود 

النار تواترت مجموعة من ردود عىل إثر   الليبي التفاق نهايئ وشامل لوقف إطالق  النزاع  توقيع طريف 

 ه ومن أبرزها:األفعال الداخلية والعربية والدولية حول 

قف إطالق  ن اتفاق و أ أكد رئيس املجلس الرئايس للحكومة الليبية فائز الرساج، األطراف الليبية:  

ال املشرتكة  ذالنار  العسكرية  اللجنة  مشاورات  إطار  يف  تم  بقية    5+5ي  لنجاح  الطريق  �هد 

، داعيا يف الوقت ذاته إىل عدم إه�ل محاسبة  مسارات الحوار يف الجانب� االقتصادي والسيايس

خليفة    ميليشيات  ارتكبتهمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية يف ليبيا، يف إشارة إىل ما  

يس إنسانية ال حرص لها كان آخرها قضية املقابر الج�عية يف  آموراءها    ةً زر مخلف مجاحفرت من  

 ترهونة.

ومن جهته، أعلن رئيس مجلس نواب طربق عقيلة صالح دعمه التفاق جنيف لوقف  

لعقد لقاءات أخرى بدعم من املجتمع الدويل للدفع    مش�ا إىل تطلع الليبي�  ؛ إطالق النار يف ليبيا

مؤكدا أن الليبي� استبرشوا خ�ا بنتائج  و   ؛ باتجاه الحل السيايس الليبي، وإنجاح مختلف مراحله

بحيث بدأت بشكل فعيل حركة الط�ان يف االنتقال من طرابلس إىل رشق ليبيا،  الحوار السيايس،  
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ك� أن هذا التحول اإليجايب يف املسار السيايس ساهم بشكل    مع فتح أغلب الطرق واملعابر الربية،

 كب� يف انتعاش سعر الدينار الليبي. 

املتحدة:   وقف   األمم  باتفاق  غوت�يش  أنطونيو  العام  أمينها  لسان  عىل  املتحدة  األمم  رحبت 

 ش غوت�يإطالق النار املربم يف العاصمة السويرسية جنيف ب� طريف النزاع الليبي، بحيث وصف  

مش�ا إىل أن التفاوض عىل  االتفاق بأنه خطوة أساسية نحو تحقيق السالم واالستقرار يف ليبيا.  

، بحيث جرى تسهيل املحادثات من خالل  5+5إطار اللجنة العسكرية املشرتكة    االتفاق تم يف

، وهي نتيجة ألربع جوالت من  2542و  2510األمم املتحدة عىل أساس قراري مجلس األمن رقم  

التفاوض تم عقدها منذ شهر فرباير املايض. ك� ناشد يف الوقت ذاته األطراف الليبية إىل مواصلة  

وصول إىل حل سيايس للرصاع، باإلضافة إىل حل املسائل االقتصادية والتصدي  الحوار من أجل ال

ال املأساوي  اإلنسا�  تقوم    ذيللوضع  املتحدة  األمم  أن  إىل  مش�ا  الحرب.  سنوات  خلفته 

بالتحض�ات الالزمة الستئناف منتدى الحوار السيايس الليبي، وجميع االجت�عات التي ستسبقه  

 محادثات داخلية ليبية شاملة يقودها الليبيون بأنفسهم. يف سبيل تسهيل استئناف 

بتوقيع   أملانيا:  األملانية  الخارجية  الليبي   رحبت  أكد    �الفرقاء  بحيث  النار،  التفاق وقف إطالق 

هيكو مايس أن االتفاق يشكل نقطة تحول مهمة من خالل التخيل عن  وزير الخارجية األملا�  

للمنطق السيايس، مش�ا يف الوقت ذاته أن ليبيا مل تصل بعد إىل  املنطق العسكري والس� وفقا  

الهدف املنشود. ولكنها استطاعت التخلص من عقبة كب�ة أمام التوجه نحو السالم، مشددا عىل 

الداخيل   الشأن  الخارجي يف  التدخل  التوقف عن  مقابل  ليبيا يف  السالم يف  رضورة دعم جهود 

 الليبي. 

باالتفاق عىل وقف إطالق النار الدائم يف ليبيا، والذي تم التوقيع عليه    رحبت إيطاليا:  إيطاليا 

عىل إثر مباحثات جنيف الخاصة باللجنة العسكرية املشرتكة ب� طريف النزاع الليبي، ك� شددت  

يف الوقت ذاته عىل العمل من أجل إحالل االستقرار يف ليبيا، مع تشجيع األطراف الليبية عىل  

كل فعيل. ك� أعربت عن أملها لتحقيق مزيد من التقدم خالل منتدى الحوار  تطبيق بنوده بش

 ، الذي يعترب إحدى الخطوات الفارقة نحو حل سيايس لألزمة الليبية. القادم السيايس الليبي 

أكدت الواليات املتحدة أن اتفاق وقف إطالق النار املتمخض الواليات املتحدة األمريكية:   

من خالل  �يشكل خطوة كب�ة نحو تحقيق املصالح املشرتكة لجميع الليبيف  عن مفاوضات جني

التصعيد العسكري وتحقيق االستقرار السيايس، مش�ة إىل أن هذا االتفاق �هد الطريق    ضخف
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نحو مزيد من التقدم يف منتدى الحوار السيايس الليبي بهدف التوصل إىل حل نهايئ ودائم للنزاع  

 الليبي. 

الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان عىل هشاشة اتفاق وقف إطالق النار نظرا لضعف  أكد    تركيا: 

نه تم عىل مستوى مندوب� أحده� �ثل االنقاليب خليفة حفرت واآلخر  أ وذلك راجع إىل  مصداقيته،  

قائد عسكري من مرصاتة �ثل حكومة الوفاق، وهو ما يعكس بحسبه أنه ليس اتفاق عىل أعىل  

وبالتايل    طالق النار إل من أجل وقف دائم  يف الوقت ذاته أن يتم االلتزام بهذا  مستوى، متمنيا  

 عودة األمن واالستقرار إىل ليبيا. 

قف إطالق النار يف  الخاص بو أعربت الخارجية القطرية عن إشادتها باالتفاق املتوصل إليه  قطر: 

مؤكدة أن هذا اإلعالن يشكل خطوة لألمام يف طريق الحل السيايس الشامل وذلك يف    ،جنيف

سبيل املحافظة عىل سالمة ووحدة األرايض الليبية، مبا يؤسس لدولة القانون واملؤسسات املدنية  

 وذلك تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي يف العيش يف أمان واستقرار وازدهار. 

 ا ة باتفاق وقف إطالق النار الدائم يف ليبيا الذي توصل إليه طرفرحبت الخارجية املرصي  مرص: 

ملساهمة يف الجهود باداعية الدول املنخرطة يف الشأن الليبي     ؛النزاع الليبي يف محادثات جنيف

، عن تطلع مرص ملواصلة  أيضاكض�نة لعدم التصعيد العسكري، ك� عرب بيان الخارجية    الحالية

عىل رأسها الجهود األممية وذلك لتحقيق الهدف الرئييس  الجهود ذات الصلة باملسار السيايس، و 

 وهو ض�ن استقرار ليبيا والحفاظ عىل سيادتها وسالمة ووحدة أراضيها. 

التفاق وقف إطالق    ألطراف الليبيةابتوقيع    در عن خارجيتهارحبت تونس يف بيان صا    تونس: 

طوة مهمة وركيزة أساسية نحو  االتفاق خ  ، وقد اعتربت   ية األمم املتحدةتحت رعاجنيف  ب  النار

التام   استعدادها  عن  التعب�  جددت  ك�  والدامئة.  الشاملة  الليبية  السياسية  التسوية  تحقيق 

منتدى الحوار السيايس الليبي الذي سينظم يف شهر نوفمرب بهدف  لض�ن أفضل الظروف إلنجاح  

 الوصول إىل تحقيق األمن والسلم واالستقرار الدائم يف ليبيا. 

باتفاق وقف إطالق النار الذي تم تحت رعاية وإرشاف األمم  من جانبها رحبت الجزائر  الجزائر: 

االتفاق بأنه بارقة أمل حقيقية    املتحدة، وذلك يف بيان صادر عن وزارة الخارجية التي وصفت

يضمن وحدة الشعب الليبي   إلنجاح مسار الحوار الوطني الشامل من أجل التوصل لحل سلمي 

يف سبيل  جدية  ، ك� دعت كافة املكونات الليبية  برضورة االلتزام به وتطبيقه بصدق و وسيادته

 هذه األزمة التي طال أمدها. يعترب السبيل الوحيد إلنهاء  استدامة الحل السيايس الذي

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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أشاد املغرب عىل لسان وزير خارجيته نارص بوريطة باتفاق وقف إطالق النار املنبثق    املغرب: 

داعيا جميع   الليبية،  األزمة  لحل  السيايس  املسار  تطور مهم يف  باعتباره  عن محادثات جنيف 

، مش�ا إىل أن ديناميكية املسار السيايس إيجابية عىل جميع تهاألطراف باحرتام بنوده ومقتضيا

 بجنيف.  و اتفاق وقف إطالق النارأ ات سواء تعلق األمر بالحوار السيايس ببوزنيقة املستوي

 

 عدول فائز السراح عن االستقالة استجابة لدعوات داخلیة ودولیة 

عىل صعيد آخر، طالب املجلس األعىل للدولة الليبي، فائز الرساج، مبواصلة أداء مهامه حتى اختيار الرتكيبة  

وتأجيل قراره حول تسليم السلطة نهاية أكتوبر وذلك من أجل املصلحة     الجديدالجديدة للمجلس الرئايس

تجنبا ألي فراغ أو صدع سيايس يف ظل هذه الظروف االستثنائية التي متر بها البالد، واالتجاه  و ،  العليا

الليبي يف سبيل تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي   السيايس  مللتقى الحوار 

إىل إعادة تشكيل املجلس الرئايس وإجراء انتخابات يف أقرص وقت ممكن الستعادة سيادة  ستفيض  

 . الد�قراطيةووحدة ليبيا والرشعية  

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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ملها يف بقاء الرساج رئيسا للمجلس الرئايس  سلفا عن أ كانت األمم املتحدة قد أعلنت  ويف نفس السياق،  

الليبي لح� تكليف سلطة تنفيذية جديدة وذلك كإطار ملخرجات ملتقى الحوار السيايس، ك� أكدت  

الكب�ة يف دعم العملية السياسية وذلك انطالقا من شعوره البعثة األممية إىل ليبيا عىل جهود الرساج  

 باملسؤولية لض�ن انتقال منظم وسلس للسلطة. 

خالل هذه    ك� طالبت أملانيا عىل لسان وزير خارجيتها هايكو ماس فائز الرساج باالستمرار يف مهامه

زمة الليبية من خالل الحوار  الفرتة االستثنائية التي تشهد تطورات سياسية وتحركات دبلوماسية لحل األ 

 السيايس  

األهمية ورضوري لض�ن  أمر يف غاية  بقاء الرساج يف منصبه  وأكد ماس أن  الليبي،  النزاع  ب� أطراف 

االستمرارية يف قيادة الحكومة الليبية خالل هذه الفرتة التي تشهد حراكا سياسيا كب�ا من أجل الوصول  

 يبية. إىل تسوية سياسية شاملة لألزمة الل

من أكتوبر للدعوات التي تطالبه    30يف    وفعليا، فقد استجاب رئيس املجلس الرئايس الليبي فائز الرساج

يف بيان صادر عن الناطق باسمه. والذي  ابقا، وذلك  بالعدول عن استقالته من منصبه ك� كان قد قرر س

من مجلس النواب واملجلس األعىل للدولة والبعثة األممية إىل ليبيا،    والهيئات شكر فيه جميع الجهات  

ومجموعة من الدول الصديقة عىل دعوتهم له باالستمرار مبهامه إىل ح� انتهاء جوالت الحوار السيايس  

لوقت ذاته عن أمله يف أن تضع لجنة الحوار السيايس مصلحة  وتشكيل مجلس رئايس جديد. معربا يف ا

وذلك انطالقا من مسؤولياتها التاريخية يف  ،  الوطن فوق كل االعتبارات الشخصية والجهوية واملناطقية

للسلطة   السلمي  بالتبادل  تقر  والتي  والحداثة  الد�قراطية  مبادئ  تقوم عىل  دولة مدنية  إقامة  سبيل 

 )1(قوق اإلنسان وذلك من أجل تحقيق األمن واالستقرار واالزدهار.واحرتام الحريات وح

 

  

 

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