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 إعداد: د. نورة الحفیان

 تطورات املشهد املیداني

مواصلة    يفت  وقد متثلت أبرز هذه التطوراشهدت الساحة الليبية العديد من التطورات امليدانية،  

  امن خالل تحركاته  وذلك  ،لاللتزامات املتولدة عن اتفاق وقف إطالق النار   حفرت  خرق ميليشيا

ي يظهر جليا  ذوال   ،الدعم الخارجيعدم توقف    ها معوذلك بإعادة متركز عىل األرض،  الواضحة  

العديد من األحداث    شهر يناير  وقد شهد  .املرتزقة والعتاد العسكري  املزيد من  حشدمن خالل  

 :  يف اكتشاف املزيد من املقابر الج�عية واستمرار عملية تبادل األرسى  متثلت أيضا امليدانية 

   الليـبي تطورات المشهد  
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1 | P a g e  

 

 الليبي تطورات المشهد  

 January 2021 29 ||   العدد الخامس  

 

 

 

 

 
 

ح - امليدانية: مواصلة  لخروقاته  ت  فرت  زالت  حفرت    وضحال  احرتام  عدم  امليدانية  لكل  املعطيات 

عطيات التي تم رصدها  كشفت املوقد    التعهدات املتفق عليها منذ اإلعالن عن وقف إطالق النار ، 

مواصلة حفرت الخيار العسكري ويف تجاهل تام للعملية السياسية التي تدور دواليبها يف عواصم  

 . أوروبية وعربية

الجفرة، إن قوات الوفاق تعرضت إلطالق نار  -أعلن املتحدث باسم غرفة عمليات رست  ويف سياق ذلك،

اتهم   بالرشاشة الخفيفة، من قبل ميليشيا حفرت، يف محور البحر قرب منطقة البخارية غرب رست، ك� 

تطبيق    األخ�  ، وهذا يعد دليال قاطعا عىل رفض 5+5عىل املرتزقة واأللغام، خالفا التفاق لجنة    بإبقاء حفرت

 االتفاق. 

 

خليفة حفرت عىل مقر تابع للمنطقة العسكرية يف  من صد هجوم مليليشيا  أيضا  ك� متكنت قوات الوفاق  

السا اللواء  العطايني وهو آمر  أحميد  العميد  أكده  ما  إ ،  املدينةدس يف  مدينة سبها، وهو  ن  والذي قال 

أن ميليشيا حفرت تضم مرتزقة    إىل  ، مش�ا عنارصهااثن� من  من أرس  متكنت  و   قواتهم غنمت أسلحة خفيفة

السيطرة عىل فرع املرصف املركزي  جنجويد، جاءت من منطقة متنهنت، ومدينة الجفرة، بهدف 

 مبدينة سبها. 

قوات حكومة الوفاق، يف ترصيح أطلقه العميد الهادي داره الناطق باسم    تويف إطار ذلك، أكد 

اللجنة    اتفاقالتزام ميليشيا حفرت بتنفيذ بنود  بن ثقتهم مهتزة  أ غرفة عمليات تحرير رست والجفرة   

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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الليبية،    5+5العسكرية   معربا عن استيائهم  القايض بوقف إطالق النار وسحب املرتزقة من كل املناطق 

مش�ا إىل أن قوات الوفاق    وعدم تنفيذه لبنود االتفاق،  ، يف إشارة مليليشيا حفرت  ، حرتام الطرف اآلخرلعدم ا 

 .وذلك بهدف رفع املعاناة عن املواطن� ، ملتزمة مبا هو متفق عليه يف إطار اللجنة

ريب رويس  حلط�ان  الدعم الخارجي مليليشيا حفرت، رصدت  قوات الوفاق تحليق مستمر    الستمراروتوثيقا  

فوق مدينة الجفرة، وذلك ما أكده آمر غرفة عمليات رست الجفرة العميد إبراهيم بيت املال  لحفرت  داعم  

  5+5الذي أوضح أن هذه التحركات تظهر عدم وجود نية واضحة لتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية املشرتكة  

عداد قوات الوفاق التام لتنفيذ ما تم  استيف نفس الوقت  وأبرزها إخراج املرتزقة من هذه املناطق. مجددا 

االتفاق عليه بخصوص وقف إطالق النار إذا التزم الطرف الثا� ببنوده. ك� أعرب عن أمله إلنهاء هذه  

كد استعداد قواتهم لفتح الطريق الساحيل ب� رست  الحرب من أجل عودة األمن واالستقرار لليبيا. ك� أ

 تفاق عليه يف اجت�عات اللجنة العسكرية املشرتكة.ومرصاته بناء عىل تنفيذ ما تم اال 

 

تواصل خرق اتفاق إطالق النار من طرف ميليشيا حفرت، دعت اللجنة العسكرية الليبية املشرتكة    ظلويف  

ومن أبرزها ترحيل جميع    ،الدول املشاركة يف مؤمتر برل� إىل تنفيذ تعهداتها تجاه األزمة الليبية  5+5

سالح املفروض من قبل  واالمتثال لحظر  توريد ال  إىل بلدانهم ب من ليبيا  املرتزقة واملقاتل� األجان

 مجلس األمن. 

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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إطالق النار يف ليبيا وفقا  واملستدام لبنود وقف  ك� أكدت عىل استمرارية عملها من أجل التنفيذ الكامل  

املدعوم من  باالتفاق  ك� حتث األطراف املعنية بتنفيذ التزاماتها، ك� هو منصوص عليه    . التفاق جنيف

 رست. البعثة األممية يف اجت�عي غدامس و 

(االتحاد اإلفريقي، فرنسا، إيطاليا،    ومن جهتها، أكدت الرئاسة املشرتكة ملجموعة العمل األمنية املعنية بليبيا

املتحدة) اململكة  تواجد  تركيا،  إنهاء  ال سي�  النار،  إطالق  اتفاق وقف  بنود  تنفيذ  ، عىل رضورة ترسيع 

  بشكل مستدام عنو ، بحيث يتم رصد  هذا البند الذي ال زال حفرت وداعموه يخرقونه باستمراراملرتزقة،  

ة  بهدف دعم صفوف ميليشيا حفرت، ك� حتث الرئاس  إىل الداخل الليبي  رتزقة من الخارجزيد من املمتدفق  

املشرتكة القادة الليبي� عىل اتخاذ التداب� الالزمة لترسيع تنفيذ وقف إطالق النار. وإعطاء األولوية لفتح  

 تواصل ب� الرشق والغرب.الالطريق الساحيل ب� أبو قرين ورست، وذلك بهدف فتح قنوات 

الج�عية:   - املقابر  الوفاق تكتشف  اكتشاف املزيد من  زالت قوات حكومة  املقابر  ال  املزيد من 

والتي فتحت الجنائية الدولية    هذه األخ�ة التي تشكل إحدى الجرائم الدولية الخط�ة،  الج�عية

عاينة الجرائم التي  وذلك بهدف مبزيارة ليبيا  وفعليا قام فريق تحقيق من املحكمة    تحقيقا فيها،

ومة الوفاق عن اكتشافها ملقربة  أعلنت حك  ، ويف خضم ذلك   . يف حق املدني�  رتزقتهارتكبها حفرت وم

ج�عية جديدة مبدينة ترهونة، بحيث أكد مدير إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث  

البحث   فرق  أن  املفقودين،  انتشال  والتعرف عىل  املقربة  4متكنت من  استمرار  جثث من  ، مع 

منذ  اكتشافها يف مدينة ترهونة  البحث يف مناطق أخرى، مع ارتفاع عدد املقابر الج�عية التي تم  

 .ـ2020يونيو 
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  14جنازة  وحسب إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف عىل املفقودين، فقد تم تشييع  

ك� أعلن مدير إدارة البحث    .ضحية ممن تم التعرف عليهم وانتشال جثثهم من املقابر الج�عية يف ترهونة

توزعت بيت جثث وأشالء يف    139ثث التي تم انتشالها إىل  جتوفيق، عن ارتفاع عدد العن الرفات لطفي  

 مقربة ج�عية.  23مقربة فردية و 25

إىل   أحدثتوقد   املنظ�ت  من  العديد  بحيث دعت  ودولية،  محلية  أفعال  ردود  الدولية  الجر�ة  هذه 

وم به فريق التحقيق املرسل من  تكثيف الجهود والتعديل بالتحقيق حول هذه الجرائم خصوصا الذي يق

إجراء   إىل  الليبية  السلطات  ليبيا قد دعت  لدى  األممية  البعثة  الدولية، وكانت  الجنائية  املحكمة  طرف 

 تحقيق رسيع وشفاف بخصوص التقارير حول ارتكاب حاالت قتل خارج نطاق القانون.

رصدت فيه    املقابر الج�عيةيف تقرير أصدرته بخصوص جرائم  ووتش    رايتسك� أعلنت منظمة هيومن  

تؤكد  ترهونة  مدينة  سكان  خاللها  شهادات  واحتجاز،    من  اختطاف،  جرائم  الكانيات  ميليشيا  ارتكاب 

وتعذيب وقتل باإلضافة إىل مسؤولياتها عن املقابر الج�عية، ك� أكدت املنظمة أيضا إن املئات من سكان  

املنظمة  ، ك� نقلت  2020إىل    2014رت الحرب يف العام  ترهونة اختطفوا أو أبلغ عن فقدانهم منذ إعالن حف

شخص عىل األقل من سكان ترهونة    338عن الهيئة العامة للبحث والتعرف عىل املفقودين أن أكرث من  

، ك� دعت املنظمة أيضا حكومة الوفاق إىل إجراء تحقيق يف جر�ة املقابر الج�عية  2015فقدوا منذ العام  

 حاالت االختطاف واالحتجاز واملفقودين. والجرائم املتعلقة ب

بزيارة ليبيا وذلك بهدف معاينة    يف ديسمرب املايض  قام فريق تحقيق من املحكمة الجنائية الدوليةك�  

املقابر   معاينة  عىل  اللجنة  زيارات  تركزت  وقد  املدني�،  وميليشياته يف حق  ارتكبها حفرت  التي  الجرائم 

 .الج�عية مبدينة ترهونة وتوثيق شهادة أهايل الضحايا واملهجرين من املنطقة الرشقية

ليو املايض عىل إرسال فريق للتحقيق يف هذه الجرائم  املحكمة يف يو وقد جاء هذا التحقيق بناء عىل موافقة  

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

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

يف    تنفيذ ما تم االتفاق عليه 5+5واصلت اللجنة العسكرية الليبية املشرتكة  األرسى:عملية تبادل  -

فبعد إمتام أول عمليت� تم تنفيذ العملية الثالثة    .، في� يخص عمليات تبادل األرسىنوفمرب املايض

من قوات الوفاق. وقد جرت هذه    8من ميليشيا حفرت مقابل    27أس�،    35التي تم فيها استبدال  

الشويرف، السابقت� يف منطقة  العمليت�  العسكرية    العملية ك� يف  اللجنة  بحضور وفدين من 

من قوات    16ومن مليشيا حفرت    38ا، هم  أس�   54تبادل  قد تم  مختلفة. و املشرتكة، وأعيان مناطق  

أس� تابع مليليشيا    33استبدال  تم    عىل إثرهاو أس�ا،    48  تبادل  دفعة األوىل ال  شهدتبحيث  ،  الوفاق
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من    5  أشخاص،   6من قوات الوفاق. أما الدفعة الثانية من تبادل األرسى فطالت    15حفرت، مقابل  

قد أكدت  ،  5+5اللجنة العسكرية  وات الوفاق. ويف إطار ذلك كانت  من جهة ق  وأس�ميليشيا حفرت  

عىل رضورة استمرار تبادل املحتجزين ب� الطرف� ألن امللف يشكل عامل مساعد لتنفيذ فعيل  

 التفاق وقف إطالق النار.   
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 تطورات املشهد السیاسي اللیبي

  التفاق وقفالعسكري عن طريق تجاوزه  حفرت للخياريظهر مواصلة تبني   امليدا� الذييف مقابل املشهد 

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

جنيف  توزعت ب�    نقاشات  خالل ملتقى الحوار السيايس ب� األطراف الليبية من  األحداث عىل مستوى  

حول الخطوات الالزمة إلجراء االستفتاء الدستوري،  حول آليات اختيار السلطة التنفيذية ، والغردقة    للتشاور 

 : ة، وسنخصص كل ملف عىل حدة عىل النحو التايلملناصب السياديوأخ�ا بوزنيقة للتباحث حول ا

 :   طة التنفيذيةآليات اختيار السلالتوافق حول محادثات جنيف: 

 

عضوا وذلك من أجل إيجاد حلول    18أعلنت البعثة األممية إىل ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية تضم  

حيث   من  اللجنة  هذه  وتتنوع  املوحدة،  التنفيذية  السلطة  باختيار  الصلة  ذات  العالقة  املسائل  حول 

املكونات الثقافية.  ، باإلضافة إىل مشاركة املرأة والشباب و مختلفةمكوناتها من أطياف جغرافية وسياسية  

الفرتة الزمنية، وتنطوي مهمتها الرئيسية يف مناقشة   وسوف تكون والية هذه اللجنة محددة من حيث 

 .  القضايا ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية وتقديم توصيات ملموسة وعملية

 واملعاي� : اآلليات تشكيل السلطة التنفيذية ما ب� املجلس الرئايس والحكومي أوال: مقرتح 

االجت�عات تنظيم سلسة من  اللجنة من  ب�    فعليا، متكنت  الجاري  16-13ما  مع   بجنيف  يناير 

تم عىل إثرها التوافق عىل مقرتح تشكيل السلطة التنفيذية املتمثلة    أعضاء امللتقى السيايس الليبي
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كل إقليم من األقاليم    رضورة توافقعىل    االتفاق   يف املجلس الرئايس ورئيس الحكومة املوحدة. بحيث ينص

، عىل مرشح واحد للمجلس الرئايس ورئاسة  عضوا)    24(  وبرقة  عضوا)  14(  فزان  عضو)  37(  الثالث: طرابلس 

باملائة من ب� أعضائه، عىل أن يتم اختيار نائب� بالتشاور مع أعضاء امللتقى   70ومة بنسبة تصل إىل الحك

 املمثل� لإلقليم. 

  4النسبة يتم تشكيل قوائم من كل األقاليم، بحيث تكون كل قامئة مكونة من  ه ويف حال عدم تحقيق هذ

اللسواء    لكل منصب  مرشح� املجلس  الحكومة،  ئايس ررئاسة  أو رئاسة  أن  أو لعضوية املجلس  ...ويجب 

تكون ضوابط دخول القامئة حيز التصويت حسب ما أعلنت عنه املبعوثة األممية إىل ليبيا ستيفا� ويليامز،  

 وهي كالتايل: 

 من جهة الجنوب.  3من الرشق، و 6من جهة الغرب، و  8تزكية،  17حصول قوائم التصويت عىل  -

من األصوات يف الجولة األوىل،    (عتبة التصويت اإلج�لية)  باملئة   60التي تحصل عىل  تفوز القامئة   -

 باملئة..  51يف حال تعذر ذلك تتنافس قامئتان يف الجولة الثانية ويؤول الفوز للقامئة التي تحصد 

عمل  أن هذا القرار أفضل حل وسط تم التوصل إليه وذلك بهدف تشجيع ال  ويف إطار ذلك، أكدت ويليامز

منتخبة   حكومة  محلها  وستحل  مؤقتة،  موحدة  ستكون  السلطة  هذه  أن  عىل  أكدت  ك�  األقاليم.  عرب 

 . 2021من ديسمرب   24من طرف الناخب� الليبي� يف  عد�قراطية، سيتم انتخابها عرب صناديق االقرتا 

باألغلبية من طرف أعضاء ملت التنفيذية  السلطة  اختيار ممثيل  آلية  السيايس  وقد تم اعت�د  الحوار  قى 

عضوا صوتوا بنعم،    51باملئة، بينهم    73، وقد بلغت نسبة التصويت عىل اآللية  عضوا    72  مبشاركة  الليبي 

 عضوا صوتوا ب ال، يف ح� امتنع عضوان عن التصويت. 19مقابل 

 حول قرار اعت�د آلية اختيار السلطة التنفيذية  لردود األفعاثانيا: 

الختيار السلطة التنفيذية    العت�د آلية  االستشاريةاللجنة    قرار  تواترت مجموعة من ردود الفعل حول  

 املؤقتة ومن أبرزها: 

رحبت الواليات املتحدة مبخرجات اللجنة االستشارية املنبثقة عن ملتقى الحوار  :  الواليات املتحدة  -

تنفيذية   سلطة  اختيار   أجل  من  الليبي  السفارة  بحيث    مؤقتة.السيايس  عن  صادر  بيان  أكد 

بليبيا،   الليبي، داعية  األمريكية  التوافق يعكس املطالب الذي يأمل يف تحقيقها الشعب  أن هذا 

سواء الفواعل  عمل من أجل ترسيع متطلبات املرحلة القادمة، ك� حثت الجميع  للجميع األطراف  

 تاحة ملنع أي محاولة لعرقلة هذا االنتقال السيايس. و الدولية باستخدام جميع األدوات املأ الداخلية  
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تضم دول اململكة املتحدة وفرنسا التي � أصدرت الواليات املتحدة بيانا مشرتكا مع املجموعة األوروبية ك

، تم التأكيد من خالله أن قرار اعت�د آلية اختيار السلطة التنفيذية يشكل خطوة مهمة  وأملانيا وإيطاليا

ديسمرب التي تشكل حدثا مه�    24ليبيا والذهاب نحو االستحقاقات االنتخابية املقررة يف    باتجاه وحدة

لبناء ليبيا مبقومات د�قراطية. مع التأكيد عىل تقديم الدعم الكامل لكل الجهود املبذولة الستك�ل العملية  

 . بصفتهم مشارك� يف عملية مؤمتر برل� ورشكاء دولي� لليبيا. السياسية

مبوافقة ملتقى الحوار   عرب البعثة األوروبية الخاصة بليبيا  رحب االتحاد األورويباالتحاد األورويب:  -

أرضية  عىل آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة. ك� وضح بيان البعثة أن القرار  يشكل  السيايس  

 استعادة  ة تعمل عىلخصبة للميض قدما نحو تحقيق االستقرار السيايس عرب حكومة انتقالية موحد

 . 2021من ديسمرب  24الخدمات األساسية وإعداد البالد لالنتخابات الوطنية املزمع إجرائها يف 

بإدماج املرأة ومشاركتها الفاعلة بشكل أسايس وكامل يف إرساء عملية السالم. ك�   أيضا  ك� أشادت البعثة 

يح سلطة تنفيذية جديدة بناء عىل اآللية املتفق  بشكل رسيع إىل ترشلتقى  املعربت عن آملها يف أن ينتقل  

مع تأكيدها أن مسؤولية األطراف املعنية يف ليبيا للميض نحو إرساء االستقرار يف البالد والعمل من    عليها.

 أجل تحقيق املصلحة العامة لجميع الليبي�. 

ترحيبها بالتوافق ب� أطراف ملتقى  ىل  أعلنت تركيا عرب بيان صادر عن وزارة خارجيتها عتركيا:   -

أكد البيان سعي تركيا  بحيث  الحوار السيايس الليبي حول آلية اختيار ممثيل السلطة التنفيذية،  

أنواع   كافة  لتقديم  املصالحة  الالكامل  قاعدة  والتي ستتشكل عىل  الجديدة  اإلدارة  لهيكل  دعم 

اء هيكل اإلدارة املوحدة ألنه يعد اللبنة  ك� شددت عىل رضورة اإلرساع يف إنشالوطنية الشاملة،  

، وكذلك تلبية  2021ديسمرب    24األساسية من أجل التحض� لالنتخابات العامة املقرر إجراؤها يف  

استفحل   التي  املتدهور  اإلنسا�  الوضع  مواجهة  يف  الليبي  الشعب  واحتياجات  متطلبات  كل 

ية الذي تعد الرشيان  طقومات النفملوالحصار عىل ا   2019بالخصوص منذ الهجوم عىل طرابلس  

ك� دعت الخارجية الرتكية القوى الدولية  الرئييس القتصاد البالد واملورد األسايس للشعب الليبي.  

الفاعلية يف بذل جهودها من أجل تثبيت مخرجات التسوية السياسية السلمية من أجل إحالل  

 يف ليبيا.   واالزدهار األمن واالستقرار

الليبية بالطرق    يانالب  ك� وضح أن تركيا عىل الدوام كانت تسعى للعب دور رئييس لحل األزمة 

ك� شدد عىل أهمية االستمرار يف الجهود الداعية إىل تنزيل    . بعيدا عن الحلول العسكريةالسياسية  

توافقات ملتقى الحوار السيايس الليبي عىل أرض الواقع لقطع الطريق عىل كل املحاوالت الرامية  

 جهاض جهود الحل السيايس.  إل 
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اء تجاه ليبيا من خالل االستمرار بتعاونها مع الحكومة  ويف األخ�، جددت تركيا سعيها ملواصلة نهجها البنّ 

يتوافق مع إرادة الليبي� والرشعية الدولية من خالل قرارات مجلس األمن ومخرجات املحاوالت  الرشعية مبا  

 برل�.الدبلوماسية أبرزها مؤمتر 

بالوزارة حر   بريطانيا: - إفريقيا  األوسط وش�ل  الرشق  املسؤول عن ملف  لسان  عرب  بريطانيا  بت 

كليفريل،   اعتربها  بجيمس  والتي  الليبية،  االستشارية  اللجنة  طرف  من  املعلنة  اإليجابية  النتائج 

تعمل عىل إجراء انتخابات يف ليبيا مع دعوة بالده   حكومة موحدة  خطوة مهمة ومتهيدية لتشكيل

إىل العمل من أجل مستقبل سلمي    للقادة الليبي� املدعوم� من البعثة األممية للدعم يف ليبيا

 يستحقه الشعب الليبي. 

رحبت الجارة الغربية تونس مبوافقة أعضاء لجنة الحوار السيايس الليبي عىل آلية اختيار  تونس:   -

اجت�عاتها التي عقدت    السلطة التنفيذية الليبية املؤقتة التي توصلت إليها اللجنة االستشارية يف

اعتربتها خطوة إيجابية يف اتجاه تشكيل حكومة ليبية جديدة حيث  بيناير الجاري،    16-13ما ب�  

طراف الليبية  ...ك� دعت جميع األ عىل الفرتة التي تسبق االنتخابات املقررة نهاية السنة الجارية 

الظروف   تهيئة  أجل  من  التوافقية  والروح  النهج  بنفس  العمل  مواصلة  إىل  مكوناتها  مبختلف 

 الدستورية والقانونية لتنظيم االنتخابات يف آجالها املحددة. 

البيان   املتحدة للوصول إىل حل شامل لألزمة  ك� جددت تونس عرب هذا  التزامها مبساندة جهود األمم 

الشعب  واس  ، الليبية جانب  إىل  ليبيا، ووقوفها  الخاص يف  األممية وملمثلها  للبعثة  الدعم  لتوف�  تعدادها 

 الليبي من أجل تحقيق تطلعاته يف األمن واالستقرار والحفاظ عىل سيادة أراضيه ووحدته الرتابية. 

 ب� الغردقة والرباط حول االنتخابات واملناصب السيادية  : محادثات األطراف الليبية

عد محادثات أعضاء اللجنة االستشارية حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، اجتمعت األطراف الليبية يف  ب

ت القانونية إلجراء استفتاء حول الدستور قبل االنتخابات املقررة يف ديسمرب  ناكل من الغردقة لوضع اللب

االنتخابات.  ،2021 لتنظيم هذه  القانونية  ال  باإلضافة إىل األسس  ببوزنيقة  ك�  الرباط وبالضبط  تقت يف 

 موضوع املناصب السياسية. الستك�ل املناقشات حول  

 إجراء االستفتاء الدستوري   االتفاق عىلمخرجات اجت�ع الغردقة: أوال:  
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اجت�عات أعضاء اللجنة الدستورية الليبية وذلك من  عىل مدى ثالثة أيام    شهدت مدينة الغردقة املرصية

الدستور متهيدا إلجراء   االستفتاء حول  إجراء  املقبلة عرب  االنتخابية  والتحض� لالستحقاقات  االتفاق  أجل 

 . 2021من ديسمرب  24الربملانية) املربم عقدها يف  -االنتخابات العامة(الرئاسية 

ة خالل كلمتها عرب االتصال  بوليامز املبعوثة األممية إىل ليبيا باإلنا  ويف خضم هذه املباحثات، أكدت ستيفا� 

وارتباطه   ذلك  ألهمية  نظرا  القادمة  املرحلة  يف  الدستورية  الرتتيبات  حول  االتفاق  رضورة  عىل  املريئ 

 مبخرجات املسارات األخرى سواء املتعلقة بآلية اختيار السلطة التنفيذية أو املناصب السيادية. 

إط التفاق حول  ويف  الليبية  األطراف  توصل  عن  عنها،  بيان صادر  يف  املرصية  الخارجية  أعلنت  ذلك،  ار 

االستفتاء عىل مرشوع الدستور، موضحة أن هذه االجت�عات جاءت يف إطار املسار الدستوري تحت رعاية  

الثالثة واألخ�ة للمسار  بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، ك� أشار البيان عن تطلع مرص الستضافة الجولة  

الدستوري يف فرباير املقبل بحضور املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات يف ليبيا وذلك بهدف وضع خارطة  

 الطريق لكل من االستفتاء واالنتخابات. 

 : ة التاليالبنود  عىل  الليبية يف نهاية اجت�عاتهم  أعضاء اللجنة الدستورية وقد اتفق

الهيئة  التوافق عىل    إعداده من طرف  تم  التي  الدستوري  االستفتاء عىل املرشوع  إجراء 

 التأسيسية لصياغة الدستور،
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تحص� املراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن االستفتاء، وذلك من خالل إيقاف نظر الطعون  

تعديل العارش  املتعلقة بقانون االستفتاء املتوافق عليه وقانونية إصدار مرشوع الدستور وأيضا ال

 ، 2018لإلعالن الدستوري الصادر يف نوفمرب 

ب�    ما  الفرتة  املناقشات يف  استك�ل  العليا    11- 9االتفاق عىل  الوطنية  املفوضية  فرباير، ودعوة 

لالنتخابات للحضور واملشاركة يف املناقشات وصوال إىل تحديد موعد االستفتاء واإلجراءات املرتبطة  

 ،هب

ىل املجلس األعىل للدولة ومجلس النواب، باإلضافة إىل رفع تقرير بنتائج أع�ل  رفع هذا االتفاق إ 

ليبيا التخاذ   للدعم يف  املتحدة  بعثة األمم  الدستورية إىل  لتفعيل هذا  اللجنة  الالزمة  اإلجراءات 

ر   االتفاق وتوف� الدعم الرضوري إلجراء عملية االستفتاء يف املوعد التي سيتم تحديده بناء عىل قرا

 املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات.

ومن املفرتض أن تضع محادثات الغردقة يف جولتها األخ�ة املتفق عىل عقد اجت�عاتها يف فرباير القادم  

 األسس القانونية لتنظيم االنتخابات العامة املقبلة بشقيها الرئايس والترشيعي. 

 توزيع املناصب السياديةتفاق حول اال بوزنيقة:  ثانيا: مخرجات حوار

 

الرباط انعقاد الجولة الخامسة لجلسات الحوار    املغربية  ضواحي العاصمةشهدت مدينة بوزنيقة  

الليبي ومجلس نواب طربق (لجنة   خصصت ملواصلة النقاش  )،  13+13الليبي ب� املجلس األعىل 

أيام قليلة من توصل  قد جاءت مباحثات بوزنيقة بعو اختيار املناصب السيادية.    والحوار حول د 
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املشارك� يف جنيف التفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وحوار آخر شهدته الغردقة املرصية حول  

 .  2021إجراء استفتاء عىل الدستور قبل االنتخابات املقررة يف نهاية 

 وده عىل التايل: يف ختام هذه املباحثات توصلت األطراف الليبية املشاركة إىل اتفاق تنص أبرز بنو 

مناصب    طرابلس  إقليم  بتويل  وذلك  الثالثة،  األقاليم  ب�  السيادية  املناصب  توزيع  عىل  االتفاق 

املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، النائب العام وديوان املحاسبة، وإلقليم برقة منصبي مرصف  

منصبي املحكمة العليا وهيئة مكافحة  ليبيا املركزي وهيئة الرقابة اإلدارية، في� يتوىل إقليم فزان  

 الفساد. 

 االتفاق عىل تشكيل فرق عمل تتوىل اتخاذ خطوات بشأن املناصب السيادية.  

 مراعاة التوازن الجغرايف يف التعيينات إىل جانب معيار الكفاءة والخربة.  

هذه مخرجات  أن  عىل  املشاركة  األطراف  أكدت  املباحثات،  هذه  نهاية  كان  ويف  إيجابية  املشاورات  ت 

 وتؤسس ملرحلة جديدة تبدأ بتوحيد املؤسسات والسلطت� التنفيذية والترشيعية.

ومن جهته، أعرب وزير  الخارجية املغريب نارص بوريطة عن تفائله بالنتائج املحققة يف مباحثات حل األزمة  

لليبية، ومؤكدا يف الوقت الليبية، مش�ا إىل أن محادثات املغرب نجحت يف إيجاد أجواء الثقة ب� األطراف ا

الذي يدعم الرشعية يف ليبيا، موضحا إن  انخراط املغرب يف مساعي حل    بالدهذاته عن املوقف الرسمي ل

 . األزمة الليبية ال يعني أنه طرف يف األزمة، مؤكدا أن الليبيون وحدهم هم من يحددون مستقبل ليبيا

 تعي� يان كوبيش مبعوثا أمميا إىل ليبيا 

أعلن األم� العام لألمم املتحدة أنطونيو غوت�يش بشكل  

السلوفايك يان كوبيش مبعوثا   رسمي تعي� الدبلومايس 

ة غسان سالم   للدبلومايس اللبنا�   خاصا له إىل ليبيا، خلفا

يف   استقال  حسب   2020  مارسالذي  صحية  ألسباب 

يف استقالة   ، لكن أرجع الكث� من املراقب� السببمربراته

يف ظل استفحال الحل العسكري عقب ما خلفته العملية  نفق مسدود  إىل تعقد األزمة ووصولها إىل    مة سال 

   األزمة الليبية. تعقيد التي زادت من   2019العسكرية التي أطلقها خليفة حفرت يف أبريل 

األمم املبعوثة  وليامز  التي سترتكها ستيفا�  امللفات  العديد من  يان كوبيش مسايرة  ية  وسيحاول 

أبرزها تعي�    لفاتجوالت النقاشات واملباحثات حول العديد من املباإلنابة عىل الطاولة، يف ظل  

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


  

 

13 | P a g e  

 

 الليبي تطورات المشهد  

 January 2021 29 ||   العدد الخامس  

 

 

 

 

 
 

السلطة التنفيذية املؤقتة، والتعي� يف املناصب السيادية، باإلضافة إىل االستفتاء عىل الدستور وكل ذلك  

 . 2021مقدمة للذهاب بأمان إىل املرحلة االنتخابية املقررة يف ديسمرب 

 يان كوبيش؟الدبلومايس السلوفايك   من هو أوال:  

يف نوفمرب  لسلوفاكسا  وزير خارجية سابق  ك  األوروبية  ولد يان كوبيش املعروف يف األوساط الدبلوماسية

ضافة إىل  يف سلوفاكيا، تخرج من معهد موسكو للعالقات الدولية، ويتقن كوبيتش أربع لغات باإل   1952

 الفرنسية، اإلنجليزية والروسية والتشيكية. يتحدث أيضا لغته األم ، 

- 1976من وزراة خارجية تشيكوسلوفاكيا التي عمل فيها من عام  الدبلومايس السلوفايك املهنية  كانت بداية  

 :، ليتدرج بعد ذك يف تقلد العديد من املناصب من أبرزها 1992

تحت )  OSCE  (سؤول� يف لجنة األمن والتعاون يف أوروبا  أصبح رئيسا لكبار امل  :1992عام   

 رئاسة تشيكوسلوفاكيا، 

ب�    سف�     :  1994-1993ما  منصب  املتحدة    شغل  األمم  لدى  لسلوفاكيا  دائم  وممثل 

 يف جنيف، واملنظ�ت الدولية األخرى  

السلوفاكي� الذين ساهموا يف صياغة    عمل مبعوثا وزاريا خاصا وكب� املفاوض�   :1994عام   

 ميثاق االستقرار بأوروبا، 

شغل منصب مدير ملركز الحد من النزاعات يف أمانة منظمة األمن والتعاون  :  1999-1994  منذ 

 يف أوروبا، 

 والتعاون يف أوروبا، األم� العام ملنظمة األمن توىل منصب  :2005-1999ما ب�  

 تم تعيينه مبعوثا خاصا ألوروبا إىل آسيا الوسطى من طرف االتحاد األورويب، : 2005عام  

 عاد يان كوفيتش إىل بالده ليتقلد حقيبة وزارة الخارجية،  :2009-2006ما ب�  

 ألوروبا، تنفيذي للجنة األمم املتحدة االقتصادية الم� األ شغل منصب  :2011-2009ما ب�  

 ، تم تعيينه املبعوث لدى األمم املتحدة إىل أفغانسان: 2011عام  

 ثها يف العراق،  تتم تعيينه من قبل األمم املتحدة كممثل خاص ورئيسا لبع  :2018-2015ما ب�   

 عمل منسقا لألمم املتحدة يف لبنان. : 2019عام  

 ملفات شائكة بانتظار املبعوث األممي الجديدثانيا: 

املبعوث األممي الجديد إىل ليبيا مهامه فعليا يف مطلع شهر فرباير، ويعترب العديد املراقب� أنه  يبدأ 

الحوار السيايس الليبي التي عقدت نقاشاته    لتقىعىل الرغم التقدم الحاصل يف املسار السيايس عرب م 
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ل العديد من العوامل  نتيجة تداخيف عواصم عربية وأوروبية، فإن مهمة يان كوبيش ستكون مركبة وصعبة  

 وبدعم خارجي. -خليفة حفرت-واإلبقاء عىل الحل العسكري من أحد األطراف الليبية 

بينها    وقد استطاعت املبعوثة األممية باإلنابة أن تضع املبعوث األممي الجديد يف مسارات تفاوضية واضحة

وقف إطالق النار وإعادة  بعدما أسهمت يف التوصل إىل اتفاق  دستوري، -اقتصادي-عسكري-ما هو سيايس

 تصدير النفظ وتبادل األرسى

 :  ة التالي امللفات يف (التحدبات)وترتكز أبرز مهام املبعوث الجديد 

  من  الوقوف عىل التنفيذ الفعيل التفاق وقف إطالق النار املتفق عليه وبدعم  امللف العسكري: -

وإقناع الجانب األورويب برضورة دعم    ،الرشعية الدولية من خالل سحب املقاتل� واملرتزقة من ليبيا

 مبادرة األم� العام لألمم املتحدة لنرش مراقب� عل خطوط الت�س يف ليبيا، 

السيايس والدستوري: - لتمهيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة غايتها اإلرشاف عىل  ا  امللف 

نهاية  االنتخابا والترشيعية  الرئاسية  الجانب    .2021ت  هذا  يف  األممي  املبعوث  مهام  وسترتكز 

مراقبة الرتشيحات املقدمة لشغل مناصب السلطة التنفيذية ما  لجنة  باألساس من خالل تشكيل  

عملية  مراقبة و ب� الرئايس والحكومي ومطابقتها للرشوط املتفق عليها يف جلسات الحوار الليبي، 

الجديدةالتصويت   السلطة  املؤسسات مهمة    وأيضا  .  الختيار  بشأن    عرب  توحيد  اتخاذ خطوات 

أو    املناصب السيادية. الهامة  الدستوري الذي يعد من إحدى امللفات  باإلضافة إىل ملف املسار 

إلجراء   املناسب  املناخ  تهيئة  رأسها  وعىل  الليبية  السياسية  الحياة  لتنظيم  األساسية  البوصلة 

 العامة يف نهاية العام الجاري.االنتخابات 

من خالل تحركاتها الدبلوماسية  عىل الرغم من أن ستيفا� ويليامز استطاعت    امللف االقتصادي: -

ال يزال يواجه مجموعة    لفإنهاء الحصار الذي كان مفروضا عىل املنشآت النفظية إال أن هذا امل 

يستغلها حفرت لبقائه يف املشهد الليبي بعد فشله  التي ط باعتباره أحد أوراق الضغ، من التحديات

، بحيث  يف املسارين العسكري والسيايس، باإلضافة إىل استغالل قوى أجنبية هذا امللف لصالحها

 .  تشكل الرثوة النفطية أحد أهدافها االسرتاتيجية يف ليبيا 

تحت   الدولية  الرشعية  مبادرات  عرقلة مسار  عدم  ذلك، ولض�ن  كل  املتحدة،  ومن  األمم  رعاية 

يتوجب عىل املبعوث األممي يان كوفيتش حشد تأييد دويل كب� خصوصا من طرف القوى املؤثرة  
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يف امللف الليبي ملنع تشويش املبادرات املوازية سواء من األطراف الداخلية والخارجية هدفها عرقلة املسار  

 )1(السيايس لحل األزمة الليبية.

  

 

 . رصدأصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن 1(
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