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 إعداد: د. نورة الحفیان

 تطورات املشهد املیداني

  ، التحركات السياسيةشهدت الساحة الليبية العديد من التطورات امليدانية، وذلك بالتوازي مع  

املختلفة   املسارات  من  الرغم  وعىل  أعوام.  منذ  البالد  تسود  التي  االنقسام  حالة  إلنهاء  متهيدا 

التسوية األخ�ة  لعمليات  وعراقيل    فإن  عدة صعوبات  يف تواجهها  حفرت    تتمثل  خليفة  متسك 

مل يحرتم فيها التوافق    حيث  ،مبساعدة داعميه من الخارجبالخيار العسكري ومواصلته لتحركاته  

( املجلس األعىل للدولة الليبي) والرشق (برملان طربق) إلنهاء جميع العمليات  الليبي  � الغربب

     العسكرية. 

   الليـبي تطورات المشهد  

 

 

https://almarsad.co.uk/


  

 

1 | P a g e  

 

 الليبي تطورات المشهد  

 December 2020 31 ||   العدد الرابع  

 

 

 

 

 
 

ز ميليشياته  إعادة متركب  الواضحة ميدانيا وذلك   حفرت  من خالل تحركاتوقد متثلت أبرز هذه الخروقات  

داعميه من الخارج وبالخصوص من الطرف مبساعدة  وحشده لعدد كب� من املرتزقة والعتاد العسكري  

 يف التايل:   أبرزها العديد من األحداث امليدانية متثلتديسمرب   ، وقد شهد الرويس

 ه متواصلة:ئخروقات حفتر وحلفا

لكل التعهدات املتفق عليها منذ اإلعالن عن وقف  ه ئأظهرت املعطيات امليدانية عدم احرتام حفرت وحلفا  

 وذلك بهدف إخراج إطالق النار مرورا بالعديد من لقاءات الحوار من أجل الوصول إىل تسوية سياسية  

كشفت املعلومات أن روسيا تواصل دعمها لخليفة  وقد   ليبيا من أتون الحرب والرصاع الدائر منذ سنوات،

والعتاد العسكري، بحيث رصدت قوات الوفاق هبوط العديد من طائرة  حفرت مبزيد من مرتزقة الخارج  

القتال يف صفوف ميليشيا حفرت،    بهدفوذلك  ،  مبطارات وقواعد متفرقةالشحن الروسية وعىل متنها مرتزقة  

 . باإلضافة إىل طائرات تحمل معدات عسكرية

وريا إىل املناطق التابعة لحفرت  رحلة جوية نقلت مرتزقة من س  12وقد رصدت قوات حكومة الوفاق، حوايل  

وميليشياته، منذ أكتوبر املايض وهو الشهر الذي شهد توقيع اتفاق وقف إطالق النار تحت الرعاية األممية  

أن الرحالت كانت تقلع من مطاري    "بركان الغضب"ب� طريف النزاع الليبي يف جنيف. وذكر بيان لعملية  

يف الالذقية لتحط الرحال يف مطار بنينا يف بنغازي أو قاعدة   دمشق وقاعدة حميميم العسكرية الروسية

 الخادم اإلماراتية جنوب املرج.

هبطت يف   320يه  إ -صيربا إ رحالت لطائرات روسية  من طراز    3رصدت    احت قوات الوفاق أنهك� ّرص 

نوفمرب يف  القرضابية يف رست  وأخرى  -قاعدة  مرتزقة سوريون  متنها  عىل  املايض  تحمل معدات  ديسمرب 

عىل متنها مرتزقة    320يه  إ -صيرباإ تم رصد طائرة من طراز  ك�  .  أيضا  عسكرية وذخ�ة قادمة من سوريا

ورحالت أخرى تابعة للقوات الجوية الروسية كانت سوريون قادمة من سوريا هبطت يف مطار بنغازي.  

 متجهة إىل رشق ليبيا.  

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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تم رصد حوايل   أنه  إىل  تق  11باإلضافة  مرتزقة سوريحافلة  قادم�ل  الجفرة  منطقة  إىل  املنطقة  �    من 

 الجفرة والجنوب.-عسكرية ملليشيا حفرت يف مناطق رست  أرتالالرشقية وبالضبط من بنغازي، ك� تم رصد  

ديسمرب هجوم ميليشيا حفرت    6ويف أقوى خرق رصيح التفاق وقف إطالق النار، أعلنت قوات الوفاق يف  

مبدينة أوباري ثا� أكرب مدن الجنوب بعد سبها. وقد جاءت هذه القوة املهاجمة    امعسكراتهعىل أحد  

 املتواجدة فيها. القوات وفاق من سبها. يف محاولة منهم ملحارصة املنطقة والهجوم عىل البحسب بيان 

  حفتر بالعودة للحرب ورودود األفعال حول تصریحاته: اتتهدید

الحرب   خيارالعودة إىل  من ديسمرب    24طالق النار، دعا حفرت يف  متاشيا مع خرق اتفاق وقف إ

الليبي�  "وطرد من وصفهم املعتدين من ليبيا، بحيث طالب يف خطاب له مبناسبة ذكرى االستقالل  

واملدني� والعسكرين أن يرفعوا راية التحرير من جديد بحسب قوله، وأن يتوىل ضباط الجيش  

 . "البنادق وقذائف ون�ان املدافع نحو العدو املعتديوالجنود مهام تصويب 

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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عىل ترصيحات حفرت الداعية للحرب ضد من وصفهم باملعتدين، أعلنت حكومة الوفاق بالتوازي عدم    ورداً 

هجوم حفرت عىل طرابلس ومدن الغرب الليبي يف  حدث   الذي متثل يفس�حها بتكرار ما حصل يف السابق  

اهزيتها الكاملة لصد أي عدوان من طرف مليشيا حفرت، وذلك بحسب ترصيحات  ، مع إعالن ج2019بريل  إ 

اتفاق وقف إطالق  هم تحرتم بنود قوات أنأكد  ، الذيوزير الدفاع يف حكومة الوفاق صالح الدين النمروش

حفرت وحلفاءه من    وقات ال حرص لها لالتفاق من طرفخرتوثيق    يف مقابل  النار برعاية املجتمع الدويل  

  ل جلب املزيد من املرتزقة باإلضافة إىل تحشيد اآلليات الثقيلة واملدفعية وحفر الخنادق وزراعة األلغام خال

 وذلك طبقا ملعاينة املشهد امليدا�. 

حزم   بكل  التعامل  سيتم  أنه  إىل  املناسب�  مش�ا  واملكان  الزمان  طرف  يف  من  استهداف  أي  هذه  عىل 

وسبب  أن حفرت لن يكون طرفا يف أي حل سيايس باعتباره مجرم حرب  ، مؤكدا يف الوقت نفسه،  امليليشيات

عملية  لل  الوفاق  دعم  مجازر ال حرص لها يف حق الليبي�. مشددا عىل  هيف تدم� البالد اقتصاديا وارتكاب  رئيس

د�قراطية ال  دنية  مبناء دولة  السعي نحو  السياسية يف مقابل عدم التخيل عن أي شرب من أرض ليبيا، و 

لألشخاص فيها  مؤسسات    ،متجيد  لخدمة  دولة  انت�ءاته  تسعى  مبختلف  الليبي  الشعب  مكونات  كل 

 وأطيافه.

وردا أيضا عىل ترصيحات حفرت تجاه تركيا من خالل التهديد باستهداف قواتها، حذر وزير الدفاع  

ليبي  يف  بالده  قوات  تستهدف  أن  ممكن  محاولة  أي  من  أكار  خلويص  سيكون  الرتيك  الرد  ألن  ا، 

رئيسية التي  مش�ا إىل أن املشكلة ال  ،عباستهداف جميع األماكن التي �كن اعتبارها هدف مرشو 

تعا� منها ليبيا تتمثل يف حفرت وداعميه الذين ارتكبوا جرائم ال حرص لها كان آخرها اكتشاف أكرث  

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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جتمع الدويل وسكوته عن املجازر  مقربة ج�عية يف منطقة ترهونة. معربا عن أسفه لتجاهل امل  30من  

بإيعاز من داعميه، مش�ا إىل رضورة    يرتكبها املتكررة التي   مواصلة التحقيقات من جانب خليفة حفرت 

 ، ومحاسبته هو وقواته أمام القضاء.طرفهاملحكمة الجنائية يف الجرائم املرتكبة من 

، وذلك من خالل تنفيذ بنود  ليبيف عسكري  آال   3وقد أشار أكار إىل أن قوات بالده قدمت تدريبات لنحو  

خدمات تدريبية عسكرية  لاالتفاق املربم مع حكومة الوفاق الرشعية والذي يتضمن تقديم الجيش الرتيك  

 .وذلك يف إطار رشعي قانو� واستشارية للقوات الليبية  

  ط مناطق وعىل رأسها خطو عدة  ب  املرتزقة وتكثيف التحصيناته يف حشد  ئويف ظل استمرار حفرت وحلفا

ي هجوم محتمل يف  أل الجفرة)، قررت قوات حكومة الوفاق رفع درجة التأهب واالستعداد -الت�س (رست

يف بيان لها جميع    "بركان الغضب"أي من املناطق من جانب ميليشيا حفرت، بحيث دعت غرفة عملية  

قة التابع� لحفرت، وبالخصوص يف محور  القوات املساندة لالستعداد لصد أي تحرك محتمل من قوات املرتز 

مراكز  -رست أو  املدني�  يستهدف  أي هجوم  والرضب من حديد عىل  بقوة  والرد  لالجفرة.  قوات  تابعة 

 الوفاق.  

وعىل الرغم من كل هذه التجاوزات التي ترتكب من طرف حفرت ومن يدعمه من الخارج، جددت قوات  

الليبي� رشط إخالء متركزات املرتزقة وتطه� جميع املناطق من  الوفاق دعمها ملبدأ الحوار والتوافق ب�  

 األلغام التي راح ضحيتها العديد من املدني�.  

   :بین الوفاق وحفتر  تبادل األسرى

عمليات  ، تم تنفيذ  5+5اللجنة العسكرية الليبية املشرتكة    يف إطارتطبيقا ملا تم االتفاق عليه يف نوفمرب  

. املرحلة األوىل شهدتها  ب� حكومة الوفاق املعرتف بها دوليا وميليشيا خليفة حفرتحتجزين  لتبادل امل

تحت إرشاف اللجنة العسكرية وأعيان من مدينة  جرت العملية  أس�ا،    48  وتخص  منطقة الشويرف

حفرت، يف  أس� تابع مليليشيا   33استبدال  عىل إثرها ، وقد تمصرباتة وكتائب أمنية تابعة لقوات الوفاق

بحيث تم استبدال  أشخاص،    6فطالت  رسى  من قوات الوفاق. أما الدفعة الثانية من تبادل األ   15مقابل  

بالتعاون مع حك�ء  وقد جرت العملية  ،  من جهة مليشيا حفرت يف مقابل أس� واحد من قوات الوفاق  5

تبادل األرسى ب�  تفعيل ملف  . ويف خضم  تنفيذ العملية وأعيان مرصاتة، وأعيان الشويرف مكان  

ألن امللف    الطرف�ب�    املحتجزين، عىل رضورة استمرار تبادل  5+5الطرف�، أكدت اللجنة العسكرية  

 يشكل عامل مساعد لتنفيذ فعيل التفاق وقف إطالق النار.   

- . 

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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 : ائیة الدولیة والتحقیق يف جرائم ملیشیا حفترالجن

عاينة الجرائم التي ارتكبها  وذلك بهدف مبزيارة ليبيا    الدولية   قام فريق تحقيق من املحكمة الجنائية  

زيارات   تركزت  وقد  املدني�،  وميليشياته يف حق  مبدينة    اللجنةحفرت  الج�عية  املقابر  معاينة  عىل 

ترهونة وتوثيق شهادة أهايل الضحايا واملهجرين من املنطقة الرشقية، وقد التقى فريق الجنائية الدولية  

، والذين  مبكتب النائب العام واملدعي العام العسكري  الدفاع الليبي صالح النمروش واملحقق�وزير  ب

 الدولية، لتحقيق مبدأ عدم اإلفالت من العقاب.  املحكمة الجنائية رحبوا جميعا بالتعاون مع 

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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للمتورط�   اتهام  الدولية قد طالب بالئحة  الجنائية  األلغام    بجرائموكان فريق  الج�عية وزراعة  املقابر 

جرائم  هذه الدما وافقت املحكمة يف يوليو املايض عىل إرسال فريق للتحقيق يف  رهونة، وذلك بعمبدينة ت

  رئيس املجلس الرئايس فائز الرساج، رفعه إليها    عاجل  طلب   بناء عىلوذلك    ميليشيا حفرت.املرتكبة من طرف  

 بإرسال فريق للتحقيق يف الجرائم البشعة التي ارتكبتها ميليشيا حفرت ضد املدني�.   حثها من خالله الذي 

منذ هجومها عىل محور    هذه امليليشياتع الجرائم التي ارتكبتها  ظتعترب  قضية املقابر الج�عية من أفو 

،  ر الج�عيةتم اكتشاف العديد من املقاب  بحيث.  2019أبريل    يفالعاصمة طرابلس    وباألخص الغرب الليبي  

: جرائم  خانةيف    تم تصنيفها  ألنهاختصاصات املحكمة  التي تدخل ضمن  جرائم  التعترب من    هذه األخ�ة 

 الحرب، جرائم ضد اإلنسانية، جرائم اإلبادة الج�عية.  

أكرث من  املقابر الج�عية التي تم اكتشافها يف مدينة ترهونة فقط إىل    ارتفعت حصيلة    وإىل حدود اآلن،

 . ـ2020مقربة منذ يونيو  30

  

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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 اللیبي تطورات املشهد السیاسي

يُ  الذي  امليدا�   العسكري عن طريق تجاوزه التفاق   يف مقابل املشهد  للخيار  ظهر مواصلة تبني حفرت  

شهد املشهد السيايس العديد من  ،  ب� املجلس األعىل للدولة الليبي وبرملان طربقوقف إطالق النار املعلن  

 وكان أبرزها كالتايل:  ،لف الليبي من أهمها تركيا ومرص التحركات واملشاورات  ب� األطراف الفاعلة يف امل

 زیارة وزیر الدفاع الترکي إلی لیبیا: 

وفد تريك يضم   بحيث ترأسمن ديسمرب،    26يف  بزيارة إىل ليبيا  قام وزير الدفاع الرتيك خلويص أكار   

 رئيس األركان وقائد القوات الربية والبحرية وكذا السف� الرتيك يف طرابلس. 

 

املرشي،   الليبي خالد  للدولة  األعىل  املجلس  برئيس  الرتيك  الوزير  التقى  الزيارة،  بحث وقد  وخالل هذه 

مستجدات األوضاع السياسية يف ليبيا وامللفات ذات االهت�م املشرتك، ك�  شدد الجانبان عىل    انالطرف

أي محاولة   املشرتك لصد  التنسيق  ال  ميدا�  تحركأو  استمرار  قبل حفرت  لتكرار سيناريو  من  ذي يسعى 

ب� طرابلس وأنقرة لحل األزمة    الرؤىعىل تطابق    مع التأكيد،  2019هجومه عىل طرابلس يف أبريل  

الليبية عرب املسار السلمي السيايس من خالل جلوس كافة األطراف عىل طاولة الحوار للوصول إىل  

 . ةد�قراطي س ية عىل أستسوية نهائية لألزمة واالنتقال إىل مرحلة بناء الدولة الليب

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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فتحي باشاغا، عىل أن زيارته إىل ليبيا من شأنها أن  وزير الداخلية الليبي  ب  هئلقاكار خالل  أ  خلويص  أكدك�  

يف توف� الكب�ة  رغبة تركيا أبدى  تساهم يف توحيد العالقات الثنائية ب� البلدين خصوصا األمنية منها، ك�  

الخاصة   االحتياجات  وضباط صف وموظف�  كافة  البرشية من ضباط  املوارد  وتنمية  التدريب  مبجاالت 

دور الذي لعبته تركيا يف دعم الرشعية من خالل  الن باشاغا  تابع� لوزارة الداخلية الليبية، ومن جانبه مثّ 

  عىل أنه وبدعم دحر عدوان حفرت عن العاصمة طرابلس ومساهمتها يف محاولة بناء ليبيا الجديدة. مؤكدا  

إحباط كل املؤامرات التي تحاول تقسيم ورضب النسيج االجت�عي يف ليبيا، وذلك    سيتممن الجانب الرتيك  

 يف سبيل إعادة السلم واألمان إىل ليبيا وأن ينعم الليبيون بالد�قراطية تحت راية وحكومة واحدة.

  وزيرالنمروش مع ال   ناقشوقد  أيضا بنظ�ه الليبي صالح الدين النمروش،  وزير الدفاع الرتيك  ك� اجتمع  

التعاون  استمرار سبل    الرتيك لية  التدريب  برامج  تكثيف  خالل  الليبية  من  باملنظومة  لقوات  واالرتقاء 

القوات من خالل ضخ دماء  هذه ، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو إعادة ترتيب العسكرية ملستويات دولية

الشعب ومدنية الدولة والحفاظ عىل مؤسساتها    ، وفقا لعقيدة عسكرية قوامها الدفاع عنإليها  جديدة

 ومقدراتها. 

   للشرق اللیبي: املصریةاملخابرات   وفدزیارة 

اللواء عباس كامل    وفد مرصي برئاسة   قام العامة املرصية  الليبي  رئيس املخابرات  بزيارة إىل الرشق 

بنغازي   مدينة  املايض  19يف  وبالضبط  ديسمرب  خليفة  ،  من  صالح.التقى خاللها  وعقيلة  قد  و   حفرت 

 . زيارة وفد عسكري تريك رفيع يرأسه وزير الدفاع خلويص أكاربعد تزامنت 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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وهو الدعم الذي لطاملا استنكرته  حد أبرز الداعم� لحفرت عسكريا وسياسيا، أ ويعد نظام السييس  -

املعرتف   الوفاق  دولياحكومة  تصنيفهابها  من خالل  وذلك  السييس    ،  دائرةنظام    املساهم�   يف 

 .  الليبيةاألزمة استفحال الرئيسي� يف  

بحسب    إحدى أبرز املحاور التي ناقشها الطرف�  املتعلقة باألمن القومي املشرتك  شكلت امللفات األمنيةقد  و 

الوفد حمل رسالة تأييد عىل   أن  املرصية  خابراتبيان صادر عن امل  أكد  إذ  .رصيةم ما تناقلته وسائل إعالم  

يف إطار الدور املرصي الداعم الستقرار الوضع يف ليبيا والحفاظ    مختلف األصعدة السياسية والعسكرية  

 عىل مقدراتها ومكتساباتها. 

عىل    التأكيد   متحورت حول  املباحثات ب� الطرف�  ن  أ عباس كامل التقى بخليفة حفرت، و ن  أ ك� أشار البيان  

تثبيت    نالتي أسفرت ع  5+5الجهود والتحركات املرصية الداعمة ملخرجات اجت�عات اللجنة العسكرية  

االستقرار   إعادة  أن تساهم بشكل كب� يف  لها  التي �كن  اإلجراءات  النار واتخاذ عدد من  وقف إطالق 

   . يف ليبيا والعسكري األمني

ان طربق عقيلة صالح وعدد من أعضاء نواب الربملان،  رئيس برملبرئيس املخابرات العامة،    اجتمعك�  

دعم مرص ملختلف مسارات التسوية السياسية الشاملة لألزمة الليبية    ه عىل أكد من خالل بحيث  

 برعاية األمم املتحدة واملجتمع الدويل. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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فتتمحور بحسب معلومات حرصية حصل عليها موقع ،  الذي حملها الوفد املرصي  العلنيةغ�  أما الرسالة  

انزعاج وقلق الحكومة املرصية من ظهور نجل خليفة حفرت صدام حفرت املدعوم  حول  فكانت  عريب بوست،  

تتمتع   عسكرية  قيادات  وجود  ظل  يف  ليبيا  رشق  يف  محدودة  غ�  وعسكرية  أمنية  بصالحيات  إماراتيا 

ملمكن أن تكون له تداعيات كب�ة عىل املشهد السيايس والعسكري بالكفاءة والخربة، هذا األمر الذي من ا

 يف رشق البالد. 

تحذيره من القيام بأي خطوة أو ترصف من دون  فقد أبلغ عباس كامل خليفة حفرت    ،باإلضافة إىل ذلك

تكرار ما حدث خالل العملية العسكرية  ب  ممسبقا، وذلك يف إشارة إىل عدم س�حه  الجانب املرصي  إبالغ

توايل    بعديها  ، دون رغبة القاهرة التي اضطرت إىل الدخول ف2019لسابقة التي قادها حفرت يف أبريل  ا

 الضغوط اإلماراتية. 

أبلغ خليفة حفرت وعقيلة صالح دعم الرئاسة املرصية الكامل للمسار    عباس كاملكد املصدر ذاته، أن  ك� أ

لمجلس الرئايس الجديد، مؤكدا عىل رضورة تقديم  السيايس الذي من املمكن أن ينتج عقيلة صالح رئيسا ل 

رئاسة املجلس الرئايس  بالظفر  من طرف أعضاء مجلس النواب والتصويت عليه من أجل    لهالدعم الكامل 

 الليبي. 

مع عدد من قادة امليليشيات من قبائل    وا اجتمع  بعض من أعضاء الوفد ن  أ ك� أشار نفس املصدر، إىل  

بنينا العسكرية يف بنغازي التوتر يف  بحيث طالبوها    ،املغاربة والعواق� يف قاعدة  برضورة تخفيف حدة 

تمحور  والتي تخالل هذا االجت�ع  توضيح نظرة مرص املستقبلية للملف الليبي  تم  املنطقة الرشقية، ك�  

ملا لذلك من انعكاسات    العسكري  رل عدم االنجرار لدعوات الخيادعم العملية السياسية يف مقاب  حول

 سلبية عىل األمن القومي املرصي.

   :غرب اللیبيللزیارة وفد الحکومة املصریة 

وبالضبط مدينة    عباس كامل إىل الرشق الليبي   عامة املرصيةبعد أسبوع من زيارة رئيس املخابرات ال

غرب الليبي  للبزيارة    يضم مسؤول� من وزارة الخارجية واملخابرات العامة    قام وفد مرصي  ،بنغازي

، هذه املدة التي شهدت  2014األوىل من نوعها منذ عام    الزيارة  هي و وبالضبط إىل العاصمة طرابلس،  

ب� نظام السييس وحكومة الوفاق عىل إثر دعم األول لخليفة حفرت  سياسيا وعسكريا. وقد    قطيعة

بون عىل أن الزيارة تحمل دالالت هامة إذ تأيت يف ظرفية ترفض فيها القاهرة الدخول يف  أجمع مراق

  ه وذلك بعد أيام من إطالق،  2019حفرت يف أبريل    أطلقهاالعملية التي    تفاديا لتكرار الحرب    دوامة

بالل الترصيحات تلوح  القاهرة إىل  مترير  ك� تحمل يف طياتها  حرب.  عودة إىل  إيجابية من  رسائل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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مفادها أن مرص لن تدعم الخيار العسكري مجددا يف ليبيا، وأنها تريد أن تبقى عىل  حكومة الوفاق  

 ة. مسافة واحدة من جميع األطراف نظرا لعدم وضوح مالمح املسار السيايس لحل األزمة الليبي

 

أ�ن عبد البديع،  والرئيس التنفيذي للجنة    وقد ضم الوفد املرصي نائب رئيس جهاز املخابرات العامة،

وقد   املعينة يف ليبيا، إىل جانب مسؤول رفيع يف الخارجية املرصية، والسف� املرصي يف ليبيا محمد أبو بكر،  

بعد تنسيق الخارجية الليبية ملناقشة بعض امللفات الذي تحمل يف طياتها دالالت مهمة    هذه الزيارةجاءت  

 يف سبيل عودة مبدئية للعالقات الدبلوماسية ب� البلدين.لصعوبات التي تعرتيها وذلك اتذليل تهدف إىل  

حكومة  أعضاء من  و الوفد املرصي  وقد كانت امللفات السياسية والدبلوماسية واألمنية محور املباحثات ب�  

 كان أبرزها كالتايل:  الوفاق الليبية. 

ب�    السياسية  االتفاقيات  بالتملك  تفعيل  املتعلقة  األربع  الحريات  اتفاقية  رأسها  وعىل  البلدين 

والتنقل، والعمل  املايض    واإلقامة  القرن  تسعينيات  يف  توقيعها  تم  لتنفيذ    والتي  تام  غياب  يف 

 أرض الواقع،  مقتضياتها عىل

 دراسة الوضع األمني لفتح السفارة املرصية يف طرابلس،   

 تجارية، تفعيل بعض االتفاقيات األمنية وال 

 فتح املجال� الجوي والبحري ب� طرابلس والقاهرة،  

 ، مناقشة طلب حكومة الوفاق بشأن رفع إجراءات التأش�ة عن املواطن� الليبي� 

https://almarsad.co.uk/
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وقد عقد الوفد املرصي جملة من اللقاءات مع عدد من املسؤول� الليبي� يف طرابلس، بينهم وزير الداخلية  

لطاهر سيالة، ووزير الدفاع صالح النمروش، فضال عن نائب رئيس املجلس  فتحي باشاغا، والخارجية محمد ا

  .الرئايس الليبي أحمد معيتيق

لقاءات الوفد املرصي برئاسة نائب رئيس املخابرات العامة مع وزير الداخلية فتحي باشاغا    أبرزوكانت  

التحديات األمنية التي تواجه   ان بحضور رئيس جهاز املخابرات الليبية ع�د الطرابليس، حيث ناقش الطرف

  املرصي. -ومي الليبي البلدين الجارين وسبل تعزيز التعاون األمني لتجاوز العقبات التي تواجه األمن الق

ناقش   العسكرية    الجانبان ك�  اللجنة  الحوار  لل  ه�تأييد  مع  5+5مخرجات  املبذولة يف جلسات  جهود 

 الطرق السلمية السياسية. عرب السيايس تحت الرعاية األممية للخروج من األزمة 

الوفد املرصي أيضا   الخارجية محمد الطاهر سيالة،بوقد التقى  تعزيز    آلياترفان  استعرض الطإذ    وزير 

  املصالح املشرتكة ب�خدمة  بهدف  الليبية يف كافة املجاالت والدفع بها إىل األمام  - وتطوير العالقات املرصية

االتفاق عىل مجموعة من  البلدين.   تم  االجت�ع  إثر هذا  الطرف  البنود وعىل  تعهد  أبرزها  املرصي    من 

بإعادة فتح السفارة املرصية والعودة للعمل من داخل طرابلس يف أقرب اآلجال، مع تقديم الطرف الليبي  

 ستئناف خدمات السفارة مرة أخرى من العاصمة.ا لخيارات 

ض�ن خلق الظروف املناسبة لتواصل مواطني الدولت� خاصة  لك� تم االتفاق عىل تجاوز كافة املعيقات  

باستئناف الرحالت الجوية من ليبيا ملطار القاهرة، أضف إىل ذلك برمجة لقاءات واجت�عات    في� يتعلق

 البلدين لتفعيل وترسيع ما هو متفق عليه.  منب� الخرباء واملختص�  

ن الوفد املرصي تعاطى بإيجابية خالل مناقشة امللفات العالقة  أ وقد أعلن املتحدث باسم الخارجية الليبية  

دعم    من القطيعة بسبب  الثقة ب� الطرف� بعد سنواتجسور    بناء  وذلك يشكل بداية إلعادة  ،البلدينب�  

ستقرار  اال   إعادة  املرصي أن القاهرة تعمل عىل  لجانبا ك� تم التأكيد من  ،  خليفة حفرتل  النظام املرصي

يبي للوفد املرصي أن مصالح  ، بالتوازي أكد الطرف الللحربدائرة االدولة الليبية وعدم الس�ح لعودتها ل 

 مرص ستكون مع مؤسسات الدولة الليبية التي تتمتع بالرشعية وليس مع أشخاص بعينهم.

ن التحركات املرصية تؤكد يف مغزاها عدم رغبة نظام السييس التخيل عن إ لكن من كل ذلك �كن القول  

ياسية شاملة، من خالل  ورقة حفرت، وذلك من أجل توظيفها الحقا يف حال الوصول إىل تسوية س

 )1(.الليبيةبعد حل األزمة   يف مرحلة ما دخال حفرت يف املشهد السيايس إل السعي  

  

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(
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