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 إعداد: د. نورة الحفیان

اللیبيتطورات املشهد   

شهدت الساحة الليبية العديد من التطورات امليدانية والسياسية، وقد متثلت أبرز هذه التطورات  

يف مواصلة خرق  ميليشيا حفرت لاللتزامات املتولدة عن اتفاق وقف إطالق النار، وذلك من خالل  

خالل حشد املزيد من املرتزقة والعتاد العسكري. يف  تحركاتها عىل األرض، وذلك يظهر جليا من  

التشكيلة   اعت�د  أجل  من  الجديدة  التنفيذية  السلطة  تحركات  السيايس  املسار  شهد  املقابل 

وقد   الليبي.  امللف  تطورات  ملناقشة  ودولية  إقليمية  أطراف  مع  النقاشات  وتواصل  الحكومية 

 كانت أبرز أحداث املشهد الليبي كالتايل:  

   الليـبي تطورات المشهد  

 

 

https://almarsad.co.uk/


  

 

1 | P a g e  

 

 الليبي تطورات المشهد  

 March 2021 9 ||   العدد السابع  

 

 

 

 

 
 

 مواصلة ملیشیا حفتر خروقاته املیدانیة

 

كشفت املعطيات امليدانية عدم التزام حفرت لكل التعهدات املتفق عليها منذ اإلعالن عن وقف إطالق النار  

، وقد كشفت املعطيات التي تم رصدها مواصلة حفرت يف الخيار  5+5ونقض كل مخرجات اللجنة العسكرية  

للعملية السياسية. وكدليل الستمرار خروقات حفرت، أعلنت قوات الوفاق رصد  العسكري ويف تجاهل تام  

تحركات ملرتزقة "فاغنز" الروسية املوالية له، بحيث تم رصد تحرك رتل� من هؤالء املرتزقة، األول يف الطريق  

عمليات  سيارات نقل محملة بالذخائر، وغرفة    4سيارات مسلحة و  8من مدينة الربيقة إىل رست، مكون من  

  3متحركة للتحكم بالط�ان املس�. أما الرتل الثا� فتم رصده من مدينة أجدابيا نحو الغرب، مكون من  

 سيارات مسلحة للح�ية.  3حافالت وسياريت نقل محملت� بالذخائر، و

ك� تم رصد قوات مرتزقة تابع� لحفرت يف قاعدة عسكرية يف مدينة رست قبيل انعقاد جلسة منح الثقة  

تم رصد خروج   بحيث  الجديدة،  متوجهة من    8للحكومة  القرضابية  قاعدة  من  مرتزقة  تحمل  حافالت 

 سيارة شحن قادمة من الجفرة إىل القاعدة العسكرية.   12مدينة رست إىل الرشق. ك� تم رصد 

ابية  وعىل إثر هذه التحركات، أكدت قوات الوفاق، أن دخول املرتزقة الروس والجنجويد من قاعدة القرض

هي مبثابة مناورة من حفرت، وذلك عرب اإليهام بسحب املرتزقة، لكن الوقائع امليدانية تظهر متوقع  

 هؤالء يف معسكرات مبدينة رست.

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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لوقف إطالق النار، أعلنت قوات الوفاق عن تفج� طن� من مخلفات األسلحة    5+5وتنفيذا لبنود اتفاق  

. وهي بقايا الذخائر التي كانت تطلقها مليشيا حفرت عند  والذخائر، قرب مدينة رست ش�ل وسط البالد

 خرقها الهدنة. 

 محاولة اغتیال وزیر الداخلیة اللیبي فتحي باشاغا

شهد املشهد امليدا� الليبي حدثا بارزا، متثل يف  

محاولة اغتيال وزير الداخلية فتحي باشاغا يف  

موكبه إلطالق   تعرض  إثر  عىل  مدينة جنزور، 

عودته من مقر املعلومات والتوثيق  النار أثناء  

إقامته   مكان  إىل  الداخلية  لوزارة  التابع 

باملدينة. وهذا ما أكده بيان صادر عن الوزارة، 

بحيث أشار إىل أن املهاجم� استخدموا سيارة  

مسلحة وقاموا بالرماية املبارشة بأسلحة رشاشة عىل موكب وزير الداخلية. ك� أوضح أيضا إىل أن العنارص  

ألمنية املكلفة بحراسة الوزير قامت بالتعامل مع الواقعة والقبض عىل املجموعة املسلحة بعد االشتباك  ا

معها. ويف تعليقه عىل ما وقع، أكد باشاغا عىل أن محاولة اغتياله كانت عملية تم التخطيط لها بشكل  

 جيد. 

عسكرية لتأم� طرابلس ملنع أي    ومن جهته أعلن وزير الدفاع الليبي، صالح الدين النمروش تكليفه قوة

 تجاوزات أمنية، ك� اتفق مع وزير العدل عىل تكليف رئبس نيابة ش�ل طرابلس للتحقيق يف الواقعة. 

وعىل إثر هذه الحادثة، استنكرت السلطة التنفيذية الجديدة الحادثة يف بيان مشرتك ب� رأيس السلطة  

مطالب� برضورة إجراء تحقيق نزيه وشفاف من الجهات    التنفيذية محمد املنفي وعبد الحميد الدبيبة.

الضبطية والقضائية بشكل رسيع، مع تأكيدهم عىل رضورة عدم إفالت املتورط� من العقاب، موجه�  

 دعوتهم إىل جميع األطراف برضورة ضبط النفس والحرص عىل العمل للوصول إىل الحقيقة. 

ستنكاره ملحاولة اغتيال وزير الداخلية، مش�ا يف ترصيحات  ك� أعرب رئيس برملان طربق عقيلة صالح عن ا

له، إىل أن امليليشيات تسيطر عىل العاصمة الليبية، وأن محاولة اغتيال باشاغا تؤكد عدم سيطرة 

 الوفاق عىل العاصمة. 

ك� أدانت العديد من القوى اإلقليمية والدولية محاولة اغتيال باشاغا، موجهة دعوتها للسلطات  

للعدالة، يف ح� رصح  اللي وتقد�هم  املتورط�  ملعاقبة  والرسيع  العاجل  التحقيق  إىل رضورة  بية 

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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رونالند   ريتشارد  طرابلس  يف  األمرييك  السف� 

عىل إثر اتصال جمعه بفتحي باشاغا عن دعم  

باشاغا   ملحاوالت  األمريكية  املتحدة  الواليات 

إنهاء نفوذ امليليشيات. وهو ما يدل عىل وجود  

باإلدارة    عالقة باشاغا  تربط  وقوية  جيدة 

كوزير   بقاءه  إمكانية  يجعل  م�  األمريكية، 

 داخلية ضمن الحكومة الجديدة يشء وارد. 

 تفاعالت السلطة التنفیذیة مع أطراف دولیة وإقلیمیة 

  يحظى امللف الليبي باهت�م العديد من القوى اإلقليمية والدولية، ونتيجة لذلك تفاعلت السلطة التنفيذية

مع العديد من األطراف التي لها اهت�م بالشأن الليبي، وذلك من أجل مناقشة العديد من التطورات التي  

 يعرفها املشهد امليدا� والسيايس يف ليبيا، وقد كان أبرزها كالتايل: 

 مباحثات رئیس الحکومة برئیس البعثة األممیة إلی لیبیا: 
ي الجديد إىل ليبيا يان كوبيتش خالل لقاء جمعها، سبل  بحث رئيس الحكومة الليبية مع املبعوث األمم 

امليض قدما يف تنفيذ خارطة الطريق، واملنهجية املتبعة يف تشكيل الحكومة الليبية. وقد أكد دبيبة خالل  
لنجاح   ليبيا وض�نا  البعثة مبا يخدم مصلحة  اإليجايب مع  والتعاون  التواصل  استمرارية  إىل  اللقاء سعيه 

اسية. مشيدا بالدور الذي لعبته البعثة يف تقريب وجهات النظر مع األطراف الليبية وإعادة  العملية السي
  ليبيا إىل مسار العملية السياسية يف سبيل تحقيق السالم والوحدة واالستقرار.

ومن جانبه أطلع املبعوث األممي رئيس الحكومة املكلف رؤيته لخريطة طريق تهدف إىل مواجهة كافة  
األمنية واإلنسانية واالقتصادية والتنموية يف البلد، ك� أعرب دعمه للسلطة الجديدة يف سعيها    التحديات 

لتوحيد البالد وتعزيز تقديم الخدمات للمواطن الليبي، وتهيئة املناخ املناسب للذهاب يف الطريق الصحيح  
 .2021من أجل الوصول إىل املوعد االنتخايب املقرر يف ديسمرب 

   السلطة التنفیذیة وبعثة االتحاد األوروبي:اجتماع بین 

خالل   األورويب  االتحاد  بعثة  عن  ومسؤولون  دبيبة  الحميد  عبد  الجديدة  الحكومة  رئيس  بحث 

اجت�ع جمع الطرف�،  تدعيم العمل املشرتك من أجل تنفيذ وتفعيل االتفاقيات املشرتكة، ك� رصح  

ت الليبية  الحكومة  أن   عىل  اللقاء  خالل  والرشكات  دبيبة  الدبلوماسية  البعثات  عودة  إىل  تطلع 

األوروبية إىل ليبيا الستك�ل املشاريع التي كان ترشف عليها يف السابق وخلق فرص استث�ر جديدة.  

ك� أكدت البعثة تعزيز وتطوير التعاون مع الحكومة الجديدة يف ملفات التنمية والهجرة وح�ية  

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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ت استعداد االتحاد األورويب لتوف� كل السبل التي بإمكانها أن تساهم  الحدود وغ�ها من امللفات. ك� أكد

يف إنجاح خارطة الطريق واتخاذ التداب� الالزمة يف حق أولئك الذين يسعون إىل عرقلة االستقرار السيايس  

 يف ليبيا. 

 اتصال بین املستشارة األملانیة ورئیس الحکومة اللیبیة: 

تبادلت املستشارة األملانية أنجيال م�كل ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة خالل اتصال هاتفي جمعه�   

السيايس يف ليبيا. بحيث أوضحت م�كل   النار واملسار  وجهات النظر حول تثبيت الهدنة ووقف إطالق 

راء االنتخابات العامة بنهاية  خالل االتصال دعم بالدها للمسار السيايس يف ليبيا تحت اإلرشاف األممي، وإج

إنجاح   سبيل  وذلك يف  ليبيا  يف  الهدنة  لكافة رشوط  الجميع  امتثال  الجاري. مشددة عىل رضورة  العام 

العملية. ومن جهته أعرب دبيبة عن إشادته للدور اإليجايب الذي لعبته أملانيا يف العملية السياسية وذلك  

 )1(يف ليبيا ودعمها ملسار الحوار السيايس الليبي. عرب تبني فكرة مؤمتر برل� إلنهاء الرصاع

  

 

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