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اللیبيتطورات املشهد   

خالل شهر    ، الداخلية والخارجية،والسياسية  شهدت الساحة الليبية العديد من التطورات امليدانية

  �كن يف إطارها التمييز ب�:،  2021مارس 

 تطورات املشهد املیداني اللیبي 

ميليشيا حفرت لاللتزامات املتولدة عن اتفاق    مواصلة خرقوقد متثلت أبرز هذه التطورات يف  

وقف إطالق النار، وذلك من خالل تحركاتها الواضحة عىل األرض، وذلك بإعادة متركزها مع عدم 

باإلضافة إىل اكتشاف مزيد من املقابر وتواصل عملية  .األسلحةتوقف حشد املزيد من املرتزقة و 

   الليـبي تطورات المشهد  

 

 

https://almarsad.co.uk/


  

 

1 | P a g e  

 

 الليبي تطورات المشهد  

 March 2021 25 ||  العدد الثامن  

 

 

 

 

 

 

وقد  إزالة األلغام واملتفجرات هذه امللفات التي تعترب من أبرز مخلفات حرب حفرت عىل الغرب الليبي،  

 كانت أبرز أحداث املشهد امليدا� الليبي كالتايل:  

 ر: اوقف إطالق الن يف ظل تواصل خرق اتفاق    لحفترالتحرکات املیدانیة  -1

 

ال زالت توضح املعطيات امليدانية عدم احرتام حفرت لكل التعهدات املتفق عليها منذ اإلعالن عن وقف  

تام   العسكري ويف تجاهل  الخيار  التي تم رصدها مواصلة حفرت يف  النار، وقد كشفت املعطيات  إطالق 

 .وصلت إىل تشكيل حكومة وحدة وطنيةللعملية السياسية التي حققت تقدما ملحوظا 

ذلك و بعد    يؤكد  مدينة رست  إىل  و"الجنجويد"  الروسية  "فاغ�"  مرتزقة  بعودة  الوفاق  قوات  أعلنته  ما 

الجفرة، عن رصد  -انسحابهم، بحيث كشف العميد الهادي دراه الناطق باسم غرفة عمليات تحرير رست

إىل قاعدة القرضابية. عند وصولها    حافلة تحمل هؤالء املرتزقة والذين يقاتلون بصفوف ميليشيا حفرت  12

التي كانوا متواجدين بهاتهم لبحيث أكد عود يدل  وهذا ما    ،تمركزاتهم السابقة وانتشارهم يف املناطق 

ما هي إال خطة خداعية رسمها حفرت  لهؤالء  الخروج والعودة وإعادة االنتشار    ويؤرش عىل أن عملية 

 .ببنود وقف إطالق النار انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة لإليهام بااللتزام قبيل 

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 يف   السياق،  ك�  ترايب ب� مدينتي رست نفس  ببناء ساتر  يقومون  الروس وهم  "فاغ�"  رصد مرتزقة 

 بوقف إطالق النار . املتعلق   5+5والجفرة، وهو ما يعترب خرقا واضحا التفاق اللجنة املشرتكة العسكرية 

  باألمم املتحدة عدم فعالية حظر تصدير األسلحة إىل ليبيا، ، أكد تقرير صادر عن خرباء  وعىل نحو آخر

الداعمة   الدول  أن  إىل  أشار  لحفرت  بحيث  الداعمة  خصوصا  ليبيا  يف  النزاع  روسيا ألطراف  رأسها  وعىل 

، بحيث وثق التقرير دخول عرشات الشحنات  احرتام قرارات الرشعية الدوليةتام    تجاهلت بشكلواإلمارات  

طائرات مس�ة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة. ك� متت االستعانة من األسلحة، شملت  

 مبرتزقة لدعم حفرت يف هجومه عىل طرابلس.

لنقل أيضا،  التقرير    كشفك�   التجارية  والسفن  الط�ان  األجنبية رشكات  الحكومات  استخدمت  كيف 

جانب آخر اتهم التقرير رشكات  يف  و ،  هامهماملرتزقة واألسلحة املتطورة إىل ليبيا، وذلك عن طريق إخفاء م

بانتهاك حظر  رشكات أخرى يتواجد مقرها باإلمارات    3أمنية وعىل رأسها رشكة "بالكووتر" األمنية إىل جانب  

 توريد األسلحة خالل هجوم حفرت عىل طرابلس.

لكل االلتزامات ه  ئوحلفاومع تصاعد حجم التحشيدات امليدانية التي تظهر مدى عدم احرتام خليفة حفرت  

السياسية،   املسارات  إثر اجت�ع مع  التي صدرت عن  يان كوبتش، عىل  ليبيا  إىل  األممي  املبعوث  بحث 

الجانب  ليبيا من خالل مساعدة  املرتزقة من  العاصمة باريس سبل ترسيع إخراج  مسؤول� فرنسي� يف 

حظر التسليح الذي تفرضه األمم املتحدة   الليبي يف ترسيع عملية إخراجهم، والعمل عىل تعزيز احرتام

املتمثلة يف قرارات مجلس األمن ذات الصلة بذلك. مع التأكيد عىل أهمية امليض يف التنفيذ الكامل التفاق 

 ودعم السلطة التنفيذية الجديدة. 2020وقف إطالق النار املوقع يف أكتوبر 

إخراج املرتزقة موضوع  يف    عىل رضورة الترسيع،  5+5اللجنة العسكرية الليبية املشرتكة  ، شددت  ومن جانبها 

إنجاح املهام   من أجلوذلك بالتعاون مع الحكومة الليبية الجديدة وذلك  البالد،  واملقاتل� األجانب من  

باللجنة التعاون بحث رئيس الحكومة    .املنوطة  العسكرية  وتنفيذا لهذا  اللجنة  الدبيبة مع  الحميد  عبد 

الط  5+5 النار، من خالل مناقشة ملف إخراج يف اجت�ع جمع  اتفاق وقف إطالق  تنفيذ  رف� تطورات 

املرتزقة والقوات األجنبية من البالد، ومناقشة تطورات فتح الطريق الساحيل ب� مرصاته ورست،  

تأمينها، باإلضافة املرتبطة يف إىل    ودراسة خطة  الرتتيبات  اللجنة لتسهيل  احتياجات  الوقوف عىل 

 سبيل إنجاز خارطة الطريق املرسومة لعملها.  

https://almarsad.co.uk/
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 اکتشاف مزید من املقابر الجماعیة ـ 2

 

ال زال املكتب اإلعالمي للهيئة العامة للبحث والتعرف عىل املفقودين يكتشف العديد من املقابر الج�عية، 

التي ارتكبها حفرت ومرتزقته يف حق  هذه األخ�ة التي تم تصنيفها عىل أنها إحدى الجرائم الدولية الخط�ة،  

 . دوليا ملتابعة املسؤول� عنهافتحت عىل إثرها املحكمة الجنائية الدولية تحقيقا املدني�، و 

 اكتشافها ملقربة ج�عية جديدة مبدينة ترهونة جنوب طرابلس. ، أعلنت الهيئة  هذا املوضوعويف خضم  

قة  يف منط ها والعثور عىل مجموعة من الجثث وذلك  عىل إثر متكن فرق البحث التابعة للهيئة من اكتشاف

 مرشوع الربط برتهونة. 

 عن البحث    من أجل عن انتشال عدد من الجثث مجهولة الهوية، وأن العمل جاري  وكانت الهيئة أعلنت  

  مناطق أخرى مبدينة ترهونة و   البعض منهم أرس    مقدمة من طرفالعديد من املفقودين عىل إثر بالغات  

يف ضواحي طرابلس، وبالفعل وبناء عىل ذلك أكدت وزارة العدل أنه عىل إثر اكتشاف العديد من املقابر  

سواء الفردية منها أو الج�عية وانتشال العديد من الجثث مجهولة الهوية، متكنت بعض األرس من التعرف 

ء اختبارات البصمة الوراثية أو  إما عن طريق إجرا، وذلك التي عرث عليها عىل هوية أقاربها من ب� الجثث

بفضل املعرض الذي أقامته إدارة الطب الرشعي مبركز الخربة القضائية والبحوث والتي عرضت من خالله 

 متعلقات الضحايا التي تم انتشالهم من هذه املقابر. 

  إىل   2020منذ يونيو  ووفق تقارير صادرة عن الهيئة، فقد بلغت حصيلة الجثث التي تم انتشالها  

مارس   وباملقابر    140إىل    2021حدود  ترهونة،  اكتشافها مبدينة  تم  املتواجدة  امليف    26التي  قابر 

 مقربة فردية. 25مقربة ج�عية و   23ضواحي طرابلس، في� ارتفع عدد املقابر املكتشفة ما ب� ب

https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 :واملتفجرات  عملیة إزالة األلغامتواصل واملشترکة اللجنة العسکریة ـ 3

 

يعترب خطر األلغام واألجهزة املتفجرة التي زرعتها ميليشيا حفرت يف مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس  

الغريب،  املحور  الذي شنها حفرت عىل  الحرب  أبرز مخلفات  الغرب، من  املؤدية ملحور  والطرق  ونواحيها 

ات من املدني� وغ� املدني� بحيث ال تزال آثارها املدمرة مستمرة إىل غاية اآلن، إذ قُتل وأصيب العرش 

نتيجة التلغيم الذي لحق مبحاور طرق وأماكن متفرقة ومن   ومن ضمنهم العامل� يف مجال إزالة األلغام

 ضمنها مناطق سكنية.

من رست والطرق املؤدية    بدء نزعها لأللغام واملواد املتفجرة   5+5ويف خضم ذلك، أعلنت اللجنة العسكرية  

  اللجنة عىل  أكدت  بحيث  .الطريق الساحيل ب� مرصاتة ورستمتهيدا لفتح  إىل محور الغرب الليبي وذلك  

أطنان    3  أنها قامت بتفج� حوايلأيضا    ك� أعلنت،  كيلومرتات  خمستأم� الطريق لنحو أكرث من    رضورة

من الذخ�ة والصواريخ. مع مواصلة فرق البحث عملها من خالل متشيط جميع املناطق املتوقع أن تتواجد  

أن الطريق املمتدة من أبو قرين   ويف خضم هذه التطورات أعلنت اللجنة  بها ألغام ومواد متفجرة كث�ة.

  . مإىل بويرات أصبحت آمنة بعد انتهاء فرق الهندسة من إزالة األلغا 

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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 تطورات املشهد السیاسي اللیبيثانیًا: 

ليبيا مرحلة جديدة   املسار السيايس، بعد أن أفرزت املشاورات واللقاءات من خالل منتدى    مندخلت 

  . 2021الحوار الليبي اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة لقيادة البالد إىل ح� إجراء االنتخابات العامة يف ديسمرب  

ثقة برئاسة عبد الحميد دبيبة وذلك بعد منحها المتخض عن والدة تشكيلة حكومية  .  األمميةتحت الرعاية  

   من طرف مجلس النواب.

نيلها ثقة إىل حدود    الجديدة  انطالقا من ذلك، ما هي التطورات التي عرفها مسار تشكيل الحكومة الليبية

 ؟ وجملة التحديات التي ستواجه مهامهاالفعل عىل هذه الخطوة هي أبرز ردود ؟ وما مجلس النواب

 الجدیدة  تشکیل الحکومة اللیبیةمسار 

 

صوت مجلس النواب الليبي باملوافقة عىل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد    2021مارس    10يف  

، يف ح� كان يكفي 133من أصل  صوت  132حصولها عىل  نتيجة  الدبيبة وذلك مبنحها الثقة بأغلبية ساحقة  

النواب. وقد  أعضاء مجلس  من عدد    1+  %  50  لتنال الثقة، وهو ما يساوي  اصوت  90حصولها عىل  

التداول بشأن اعقدت جلست التشكيلة  ن من أجل  واالست�ع لرئيسها. ليعلن يف   حكوميةال  اعت�د 

رصح    بحيث،  األخ� رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد انتهاء الجلسة الثانية نيلها ثقة املجلس

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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يف   ستنتهي  الحكومة  مدة  أن  ختامها  املقبل  24يف  ديسمرب  تاريخ  من  العامة، ،  االنتخابية  االستحقاقات 

 وستكون بعدها حكومة تسي� أع�ل لح� نهاية االنتخابات. 

الحكومة الليبية الجديدة اليم� الدستورية أمام مجلس النواب، ويف كلمة   وبعد نيلها الثقة، أدى أعضاء

هذا القسم    أنله عقب انتهاء عملية أداء اليم�، رصح رئيس مجلس النواب يف طربق عقيلة صالح عىل

يعد إنجاز لاللتزامات الدستورية، وخطوة أساسية لتمك� حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها، مشددا  

عىل رضورة طي صفحة االنقسام وفتح قنوات التشاور والحوار، ليك يشهد الليبيون ميالد حكومة واحدة 

 تقوم عىل رعايتهم وتحقيق تطلعاتهم. 

طالب   جانبه،  املناخ  ومن  بتوف�  الربملان،  ورئيس  الحكومة  رئيس  املنفي  محمد  الرئايس  املجلس  رئيس 

النتخابات املقررة يف ديسمرب املقبل، داعيا إىل تقوية ما س�ها بنواة املصالحة تنظيم اوالظروف املالمئة ل

 . الليبي-من أجل إنجاز خارطة الطريق املتفق عليها يف الحوار الليبي املجتمعية

حقائب    6وزراء دولة، بينهم    6و  عضوا    27حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة،  وتضم  

نسائية، من أبرزها وزارة الخارجية الذي تقلدتها نجالء املنقوش، وحقيبة العدل التي تولت وزارتها حليمة  

التيجا� مازن، أما حقيبة   اليوسيفي، في� تقلد وزراة الداخلية التي كان يشغل مهامها فتحي باشاغا خالد

، وقد أرجع الدبيبة ذلك إىل وجود أزمة يف تسمية من يتوىل  ستبقى يف عهدة رئيس الحكومة مؤقتاالدفاع ف

حقيبة من منطقة بعينها. وقد أكدت العديد من املؤرشات أن السبب يف تأجيل الحسم يف اختيار هذه ال

موقعه يف املشهد السيايس والعسكري  و سابات خليفة حفرت  مرتبط بح  مهام وزارة الدفاعاالسم الذي سيتوىل  

 يف املرحلة املقبلة. 

تشكيل أعضاء مشاورات  ، انطالقا من  ك� رافق تشكيل التكتل الحكومي العديد من العراقيل والتحديات

إذ تعرس اختيار األعضاء منذ انطالق املشاورات واالتصاالت التي   وصوال إىل مرحلة التصويت،  الحكومة

تم تأجيل إعالن أس�ء الفريق  ك�  شملت أطرافا متعددة سواء قبلية وسياسية واجت�عية أو عسكرية،  

حول   خالفات  بسبب  مناسبت�  يف  بعضالحكومي  جلسة والتي  األس�ء    اختيار  ح�  إىل  قامئة  ظلت 

تشكيلته وذلك بسبب اعرتاضات عدد   عىل   إىل إجراء تعديل   رئيس الحكومةرها  اضطر عىل إث  ،التصويت

ضطر للجوء إىل ملتقى  يتفاديا النهيار عملية منح الثقة للحكومة من قبل الربملان حتى ال  ذلك  من النواب، و 

عمر   الدبيبةعىل إثر هذا املطب استبعد  . و الحوار السيايس لنيل الثقة ك� تنص عىل ذلك خارطة الطريق

بسبب   وذلك  االقتصاد  وزارة  من  الوثيقةتنتوش  وزارة  ب  صلته  من  بوسدرة  وملياء  حفرت،  خليفة 

الخالف   متمثل يف   حكومة الدبيبة تحدي آخر  ت الخارجية املحسوبة عىل حزب الوطن. ك� واجه

ب� أعضاء مجلس النواب يف طرابلس وطربق حول مكان انعقاد جلسة رسمية ملجلس النواب ملنح  

 قة للحكومة الجديدة.الث
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 منح الثقة للحکومة اللیبیة الجدیدة ردود الفعل حول 

 :قوبل منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة برتحيب داخيل وإقليمي ودويل واسع تواتر أهمها كالتايل

  :موقف األطراف اللیبیة(أ) 

، داخلياترحيبا    برئاسة عبد الحميد الدبيبةللحكومة الليبية الجديدة    منح الثقةعىل املستوى الداخيل القى  

الحكومة  ف رئيس  ذلك رحب  إطار  الرساح  السابق  في  الثقةفايز  منح  التي    للحكومة  بخطوة  الجديدة، 

 ، معتربا إياها خطوة هامة إلنهاء االقتتال واالنقسامستدير شؤون البالد مؤقتا حتى نهاية العام الجاري،  

ون من أجل نهضة ليبيا. من جهته أكد وزير الداخلية يف الحكومة السابقة داعيا الجميع إىل الوحدة والتعا

فتحي باشاغا إن ميالد حكومة وحدة وطنية ونيلها الثقة من مجلس النواب مبظهر د�قراطي وحضاري، 

، تبلورت فيه الرغبة يف إنهاء االنقسام والحرص عىل وحدة ليبيا. ك� رحب وزير الدفاع  اً تاريخي  اً يعد يوم

حصول حكومة الوحدة الوطنية عىل ثقة مجلس النواب يف مدينة رست، معربا ب،  الح الدين النمروشص

   عن أمله يف نجاح الحكومة الجديدة يف أع�لها ومهامها عىل امتداد كل ربوع ليبيا.

أن تتوج الحكومة جهود عملها  يف  بهذه الخطوة، معربة عن أملها    بدورها أشادت هيئة صياغة الدستور

بدعم املسار الدستوري باالستفتاء عىل مرشوع الدستور للوصول إىل تنظيم االنتخابات العامة بناء عىل  

 أحكامه. 

ز جاء بفضل تضحيات أبطال البنيان املرصوص، مؤكدا أما مجلس نواب طرابلس، فأشار إىل أن هذا اإلنجا

بذلت من خالل النقاشات واملشاورات التي أجريت داخل ليبيا   أن جلسة رست جاءت تتويجا للجهود التي

هذا الصدد من أجل  يف  ويجب أن تستمر الجهود    وخارجها من أجل توحيد الربملان، مربزا أن املهمة مل تنتهِ 

 إنجاز االستحقاقات القانونية والدستورية ورفع املعاناة عن الشعب الليبي يف كل ربوع البالد.

 :املوقف األممي (ب) 

مبنح مجلس النواب الليبي الثقة  أمينها العام أنطونيو غوت�يش  عن  بيان صادر  رحبت األمم املتحدة يف  

دبيبة، واصفا إياها بالخطوة الهامة والرضورية لعودة الوحدة واألمن والرخاء يف  اللحكومة عبد الحميد  

أما البعثة األممية    .تحقيق السالم واالستقرار فيها مشددا عىل أهمية توحيد ليبيا وامليض نحو    ليبيا.

للدعم يف ليبيا، فأشارت إىل أن هذه الخطوة هي فرصة حقيقية للميض قدما نحو االستقرار واالزدهار 

الحوار    .واملصالحة يف سبيل وحدة ليبيا واستعادة كامل سيادتها ك� أثنت عىل مخرجات ملتقى 

 يف دعم العملية السياسية.  التي ساهمتالسيايس الليبي والجهود الوطنية 
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من جهته، رحب مجلس األمن الدويل مبنح مجلس النواب الليبي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة 

الخطوة يف   املقبل، مؤكدا عىل أهمية  لالنتخابات يف ديسمرب  البالد  بقيادة  املكلفة  الدبيبة،  الحميد  عبد 

توحيد املؤسسات عىل النحو املنصوص عليه رضورة عىل  يف ذات الوقت العملية السياسية الليبية، مشددا 

الحكومة   مطالبا  تونس.  الليبي يف  السيايس  الحوار  ملتقى  عليها يف  التوافق  تم  التي  الطريق  خارطة  يف 

مة الجديدة االستعداد إىل إجراء االنتخابات الرئاسية والربملانية بشكل حر ونزيه، مبا يف ذلك الرتتيبات الالز 

لض�ن املشاركة الكاملة واملتساوية والهادفة للمرأة الليبية. ك� دعا حكومة الوحدة إىل تحس� الخدمات  

املقدمة للشعب الليبي، مع رضورة إطالق عملية مصالحة وطنية شاملة، والتقيد بالتزاماتها مبوجب القانون 

الكامل والشامل ال  للتنفيذ  األولوية  إعطاء  اإلنسا� مع  أكتوبر الدويل  املوقع يف  النار  تفاق وقف إطالق 

واملرتزقة يف البالد، واالمتثال الكامل لحظر . وذلك من أجل دعم انسحاب جميع القوات األجنبية  2020

 األسلحة متاشيا مع القرارات األممية.

 ي: األوروب  -املوقف األمریکي(ج) 

بالتطورات األخ�ة   )بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، أملانياالواليات املتحدة،  (  أورويب-أمرييك   بيان مشرتك  رحب

تكللت مبنح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد والتي  التي يشهدها امللف الليبي،  

لألزمة يف  دائم  الحميد الدبيبة. واعتبارها خطوة حيوية نحو توحيد املؤسسات الليبية، وإيجاد حل سيايس  

وجهود األمم املتحدة،    لألطراف الداخليةهذه الدول  الدعم من طرف  أكيد البيان عىل مواصلة  البالد، مع ت

إلنجاح العملية السياسية من أجل الوصول إىل االستحقاق االنتخايب املقبل. مشددا يف الوقت نفسه عىل  

 . 2020رضورة التنفيذ الكامل لقرار وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه يف أكتوبر 

الليبي. ويف  النواب  الثقة من طرف مجلس  الجديدة  الحكومة  األورويب منح  االتحاد  ومن جانبه، رحب 

بجهود جميع األطراف الليبية ممثل الشؤون الخارجية باالتحاد األورويب، جوزيب بوريل  أشاد  معرض ذلك  

ك� اعترب تشكيل الحكومة قفزة كب�ة يف  ،  وبروح الوحدة الوطنية واملصالحة التي طبعت هذه الخطوة

  . املقبل  ديسمربامللف الليبي وذلك بهدف خلق الظروف لدمج املؤسسات الليبية وإجراء االنتخابات يف  

مؤكدا عىل دعم االتحاد لجهود املؤسسات الليبية سواء الترشيعية أو التنفيذية إلجراء االنتخابات يف املوعد 

انسحاب جميع القوات األجنبية و وقف إطالق النار  تفعيل  عىل رضورة    مشددا يف نفس الوقت  املحدد لها.

 . من ليبياواملرتزقة 

يبيا ساباديل جوزيه، عىل دعم التكتل األورويب للحكومة  انبه، أكد سف� االتحاد األورويب لدى لجومن  

السالم واالستقرار واالزدهار، وتحس� الخدمات األساسية   إحالل  الليبية الجديدة وأهدافها املتمثلة يف

 واالستعداد لالنتخابات املقبلة. 
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الثقة  الخارجية األمريكية  ترحب  ويف بيان منفصل، الليبي  النواب  للحكومة الجديدة، وأن ، مبنح مجلس 

البالد مهمة ملستقبل  تحول  نقطة  يشكل  الطريق  و   ذلك  إمتام خارطة  تجاه  أساسية  املنبثقة عن خطوة 

بعد رصاع امتد لسنوات، مش�ا   2020حوار الليبي، للوصول إىل تنظيم انتخابات حرة وعادلة يف ديسمرب ال

أبرزه ومن  الحكومة  عاتق هذه  امللقاة عىل  املسؤولية  الخدمات إىل  وتوف�  النار،  إطالق  وقف  تنفيذ  ا 

البيان كل األطراف عىل احرتام قرارات   األساسية يف البالد، وإطالق برنامج املصالحة الوطنية. ك� طالب 

الرشعية الدولية املتمثلة يف قرارات األمم املتحدة املتعلقة بحظر األسلحة وإنهاء التدخالت األجنبية وإخراج  

 نبية واملرتزقة من البالد.جميع القوات األج

 الصیني: - املوقف الروسي(د) 

برئاسة عبد   الوحدة  الليبي عىل تشكيلة حكومة  النواب  رحبت كل من روسيا والص� مبصادقة مجلس 

عىل أهمية هذه الخطوة باعتبارها الطريق الذي �هد  الحميد الدبيبة. بحيث أكد بيان للخارجية الروسية،  

الحادة التي تطال املشهد الليبي منذ سنوات. وذلك يف سبيل التوصل إىل حل وسط بناء لتجاوز األزمات  

يقوم عىل أساس الحوار الشامل مبشاركة كافة القوى السياسية   ،ومقبول من جميع األطراف الليبية املتنازعة

ة ش�ل إفريقيا. وبناء الفاعلة. ك� أشار بيان الخارجية أن ليبيا كانت وال تزال رشيكا مه� لروسيا يف منطق

عىل ذلك ستواصل روسيا تطوير اتصاالتها السياسية واستعادة املستوى العايل للتعاون الثنايئ يف املجاالت 

 االقتصادية والعسكرية والتقنية واإلنسانية. 

  الخطوة فرصة حقيقية هذه    خلق أملها يف أن تخالل بيان صادر عنها  فقد عربت  أما الخارجية الصينية،  

تعزيز التقدم الجديد  يف سبيل    التوافق والحوار  عىل  صفوف الليبي�، بناءتوحيد    حكومة الجديدة من أجللل

رغبة الص� يف مواصلة تطوير عالقات الصداقة عن  البيان    ك� أشاريف التسوية السياسية للقضية الليبية،  

يف  يل استعادة السالم واالستقرار  بإيجايب يف سوالتعاون مع ليبيا، والعمل مع املجتمع الدويل للقيام بدور  

 . هذا البلد

  :املوقف الترکي (هـ) 

  املطلقة   مبنح الحكومة مجلس النواب الليبي وباألغلبيةرحبت تركيا عرب بيان صادر عن وزراة خارجيتها،  

وقد عربت الخارجية الرتكية عىل إثر    الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة،

أملها   عن  الخطوة  توف� هذه  أجل  من  وملموسة  رسيعة  خطوات  الحكومة  هذه  تتخذ  أن  يف 

وتنفيذ   الليبية،  املؤسسات  وتوحيد  الليبي،  الشعب  متطلبات  لتحقيق  الرامية  العامة  الخدمات 

، وذلك من أجل ض�ن مصالحة وطنية شاملة. ك� أشار البيان إىل  يف موعدها  لية االنتخابيةالعم

أهمية توسيع سلطات الحكومة الليبية لتشميل كافة أنحاء الرتاب الليبي. مع دعوة جميع األطياف  
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العامة، إىل د االنتخابات  الفرتة إىل ح� تنظيم  الدويل طيلة هذه  املجتمع  عم حكومة  الليبية ومكونات 

ليبيا الد�قراطية التي تتمتع باألمن واالستقرار. مش�ا إىل أن تركيا ستواصل    الوحدة الوطنية من أجل بناء

تقديم كل سبل الدعم الكامل للحكومة الجديدة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي بشأن السالم واالستقرار  

 والرفاه. 

 :املوقف املصري(و) 

إثر   الثقة  عىل  الدبيبةمنح  الحميد  الخارجية املرصية يف بيان صادر عنها  ،لحكومة عبد  بحصول    رحبت 

البيان بالدور الذي لعبه املجلس من أجل تحمل   النواب، ك� أشاد  الحكومة الجديدة عىل ثقة مجلس 

با يبل  واألمن إىلنحو إعادة االستقرار  يف سبيل التحرك قدما    وذلك  للمصلحة العليا للبالد  مسؤولياته إعالءً 

 ووحدة أراضيها مبا يحقق تطلعات الشعب الليبي ويرفع املعاناة عنه. 

الليبية الجديدة  أعلن عبد الفتاحومن جانبه،   برئاسة عبد الحميد    السييس عن دعمه الكامل للحكومة 

األزمة   الخطوة يف طريق تسوية  أكد عىل أهمية هذه  النواب. وقد  إثر منحها ثقة مجلس  الدبيبة عىل 

الشاملة  املصالحة  االنتقالية وتحقيق  املرحلة  إدارة  الجديدة يف  الحكومة  الليبية، وذلك من خالل قدرة 

وتوحيد املؤسسات الليبية عن طريق الدفع مبسار التسوية السياسية وذلك مبا يحد من التدخالت الخارجية. 

خرباتها يف املجاالت التي من   . ك� عرب السييس عن استعداد مرص لتقديم2021وصوال النتخابات ديسمرب  

 شأنها تحقيق االستقرار السيايس وتحقيق التنمية التي يطمح إليها الشعب الليبي.

  :املوقف الخلیجي(ز) 

فقد  ،  مبنح الثقة للحكومة الليبية الجديدةرحبت الدول الخليجية وعىل رأسها قطر، اإلمارات والسعودية  

للحرحبت قطر   الثقة  الدبيبةكومة  مبنح  برئاسة  الوطنية  وزارة  ،  الوحدة  بيان صادر عن  إثر  وذلك عىل 

الكامل للحكومة الجديدة، وذلك من أجل تحقيق تطلعات   البيان عن دعم قطر  الخارجية، بحيث أكد 

ت الخارجية القطرية عن أملها يف أن متهد الحكومة الشعب الليبي يف التنمية واالستقرار واالزدهار. ك� عربّ 

ة الطريق للحل السيايس الشامل الذي يحافظ عىل وحدة األرايض الليبية ويحرتم حقوق الشعب الجديد

 . الليبي ويؤسس لدولة القانون املؤسسات الليبية

،  مبنح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الليبية الجديدةك� رحبت كل من اإلمارات والسعودية  

ال الخارجية  بيان صادر عن وزارة  أكد  الخطوة  بحيث  بهذه  ترحيبها  اإلماراتية، عن  الدويل  تعاون 

تطلعاتها إىل نجاح ما تبقى من مسارات الحل السيايس ، معربة عن  مة الليبيةز مسار حل األ الهامة يف  

يف ليبيا. ك� أثنت عىل    زدهارتحقيق األمن واالستقرار واال وذلك من أحل    برعاية األمم املتحدة،
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الجهود األممية التي كان لها دور كب� يف الوصول إىل هذه املحطة الهامة، مؤكدة تعاون اإلمارات الكامل  

 مبا يحقق األمن واالستقرار واالزدهار وتطلعات الشعب الليبي. الحكومة الجديدة مع 

الخطوة التي اعتربتها تاريخية وهامة من بهذه  ومن جانبها، رحبت السعودية يف بيان صادر عن خارجيتها  

وأعربت عن أملها، يف أن يحافظ هذا اإلنجاز عىل وحدة وسيادة   البالد،شأنها تحقيق األمن واالستقرار يف  

فيض بخروج كافة املقاتل� األجانب واملرتزقة. ك� أعربت عن أملها أن يؤسس هذا اإلنجاز لحل  ليبيا، مبا يُ 

مؤكدة دعم اململكة الكامل لكافة الجهود    .رجي الذي يعرض اإلقليم العريب للمخاطردائم �نع التدخل الخا

األمن   الخطوة  هذه  تحقق  أن  يف  تطلعها  عن  معربة  الليبية،  لألزمة  سيايس  لحل  التوصل  إىل  الرامية 

 واالستقرار والتنمية يف ليبيا.

  :املوقف املغاربي(ح) 

املغرب، الجزائر، تونس بانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية املؤقتة يف رحبت الدول املغاربية وعىل رأسها  

باملبعوث األممي إىل ليبيا يان كوبتش  خالل اتصال جمع وزير الخارجية املغريب  فقد رحب املغرب  ،  ليبيا

حكومة ليبية مؤقتة مدعومة   متخض عنها تشكيل بالدينامية الجديدة التي يشهدها امللف الليبي، والتي  

الليبي.   الربملان  طرف  االستقرار، من  ودعم  املؤسسات  توحيد  اتجاه  يف  مهمة  خطوة  اعتربها  بحيث 

واالستجابة ملتطلبات الشعب الليبي، وكذا تهييئ الظروف املالمئة من أجل تنظيم االنتخابات املقبلة املزمع 

العام. نهاية هذا  د مشددا عىل    عقدها يف  للمرحلة رضورة  املتحدة،  األمم  والسي�  الدويل،  املجتمع  عم 

الحاسمة التي دخلتها ليبيا وذلك يف سبيل إنهاء االنقسام ووضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده، وهو ما 

عىل البيئة اإلقليمية بشكل عام. سيكون له وقع إيجايب ليس عىل مستوى الوضع األمني الليبي فقط، بل  

وبالتنسيق   يواصل العمل مع الحكومة الجديدة املؤقتة وكل املؤسسات الليبية الرشعية، مؤكدا أن املغرب س

 إلنجاح االستحقاقات االنتخابية املقبلة وخدمة االستقرار والتنمية يف هذا البلد املغاريب.  مع األمم املتحدة

عن   صادر  بيان  الجزائرية ويف  ع،  الرئاسة  تبون  املجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  بتشكيل  أعرب  ترحيبه  ن 

أكد تأييده واستعداده التام ملساندة الحكومة  ك�  الحكومة الليبية الجديدة ومنحها الثقة من قبل الربملان،  

الليبية، معربا عن أمله عىل إنهاء حالة االنقسام، وتوحيد الصفوف لض�ن نجاح االستحقاقات الهامة بنهاية 

و  قوال  أثبتت  الجزائر  أن  العام، مؤكدا  الالمرشوط معهم، هذا  وتضامنها  الليبي�  إىل جانب  وقوفها  فعال 

 وستواصل الجهود يف سبيل تحقيق السلم واملصالحة الوطنية يف هذا البلد الشقيق. 

التاريخي عىل إثر نيل الحكومة الليبية   باإلنجازعن ارتياحها ملا وصفته    تونس   أعربتمن جانبها،  

الجديدة ثقة مجلس النواب. وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، الذي اعتربت 

، مؤكدة عىل  املتواصلة منذ سنوات  الحدث خطوة مهمة نحو إنهاء االنقسام والخروج من األزمة

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


  

 

12 | P a g e  

 

 الليبي تطورات المشهد  

 March 2021 25 ||  العدد الثامن  

 

 

 

 

 

 

يف سبيل دعم السلم واالستقرار، والرشوع يف بناء صفحة   ثقتها التامة بقدرة الليبي� عىل تثبيت هذا اإلنجاز

جديدة من تاريخ ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي يف التنمية واإلع�ر. ك� شدد البيان عىل استعداد 

ب�  التعاون  بعالقات  االرتقاء  عىل  الثابت  وحرصها  الشقيق،  البلد  لهذا  الدعم  تقديم  يف  الكامل  تونس 

 توى الرشاكة االسرتاتيجية املتكاملة واملتضامنة ملا فيه مصلحة الشعب�.البلدين إىل مس

خالل اتصال هاتفي جمعه برئيس املجلس الرئايس محمد    ومن جهته، رحب الرئيس التونيس قيس سعيد

ب� البلدين املنفي بنيل الحكومة ثقة مجلس النواب باألغلبية، مؤكدا عىل رضورة زيادة التنسيق والتعاون  

 مختلف املجاالت ويف القضايا ذات االهت�م املشرتك.يف 

جمع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة التونسية هشام    أيضا  ويف اتصال هاتفي

مرحلة مهمة عىل طريق    الربملانية، معتربا إياها  بنيل الحكومة الليبية الثقةمن خالله    املشييش، رحب األخ�

االستقرار السيايس واالقتصادي لهذا البلد الشقيق الذي تربطه بتونس عالقة تاريخية عريقة، وبدوره عرب 

اتصال الغنويش خالل  التونيس راشد  الربملان  لنيل مع    هاتفي  رئيس  ارتياحه  الليبية عن  الحكومة  رئيس 

هامة عىل درب االستقرار السيايس، معربا عن أمله الحكومة الليبية ثقة مجلس النواب باعتبارها خطوة  

  أن تشهد العالقة ب� البلدين مزيد من التعاون مبا يخدم املصالح املشرتكة.
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 التحدیات التي تواجه حکومة عبد الحمید الدبیبة

 أبرزها:العديد من التحديات من برئاسة عبد الحميد الدبيبة  تواجه الحكومة الليبية الجديدة 

املؤسسات:إشكالية  (أ)   الغرب   توحيد  ب�  املاضية  السنوات  طيلة  ليبيا  عاشته  الذي  االنقسام  ظل  يف 

والرشق، تجد حكومة الدبيبة نفسها أمام مطب حقيقي، يتمثل يف توحيد مؤسسات الدولة السيادية ومن 

ؤسسات األمنية والعسكرية، وتعترب  أبرزها البنك املركزي واملؤسسة الوطنية للنفط، باإلضافة إىل توحيد امل

لوقف الفوىض واالنقسام. وذلك من أجل التمهيد ألرضية مالمئة وتسهيل الطريق    ا أساسياهذه املهمة إطار 

 . الليبي إلجراء االنتخابات العامة وفق خارطة الطريق املحددة من قبل لجنة الحوار السيايس

تثبيت وقف إطالق النار وإخراج املرتزقة  يات أبرزها  يف جملة من التحدتتمثل    التحديات األمنية:(ب)  

من البالد، بحيث يعترب هذا التحدي من ب� أهم أولويات عمل حكومة الدبيبة، وكان األخ� قد دعا خالل 

 ها جلسات منح الثقة للحكومة، إىل رضورة مغادرة املرتزقة واملقاتل� األجانب ليبيا باعتبارهم خنجر يف ظهر 

الحكومة الليبية مطالبة بإخراج  بحيث أن  ق مع الدول التي أرسلتهم (يف إشارة إىل روسيا).  وذلك باالتفا

ألف من املرتزقة وتفكيك جميع الفصائل املسلحة، ويف هذا الصدد بارش رئيس الحكومة املكلف   20حوايل  

ث تطورات تنفيذ  وذلك لبح  5+5مبارشة بعد نيله ثقة مجلس النواب، بلقاء مع اللجنة العسكرية املشرتكة  

وقف إطالق النار، ومتابعة عملية إخراج املرتزقة والقوات األجنبية من البالد. مع تقديم كل سبل الدعم 

لهذه اللجنة يف مسار توحيد الجيش الليبي. ومتثل هذه النقطة إحدى امله�ت الرئيسية للسلطة التنفيذية 

 وزارة الدفاع (الحكومة).باعتبارها القائد األعىل للجيش (املجلس الرئايس)، و 

يف ظل  و ظروف اقتصادية صعبة    يف كنفجاءت هذه الحكومة  التحديات االقتصادية واالجت�عية:  (ج)  

تردي أوضاع الرشيان الرئييس لالقتصاد الليبي أال وهو النفط الذي تراجعت عائداته إىل مستويات قياسية  

وذلك بسبب تقسيم عوائده ب� الرشق والغرب بحيث كان يشكل ذلك    ،باملئة من اإليرادات)  95(يشكل  

أبرز الخالفات ب� الفرقاء الليبي�، ومن أجل ذلك ستحاول الحكومة الجديدة وبالتعاون مع جميع األطراف  

التفاهم حول هذا امللف من أجل إيجاد حلول لعودة االستقرار لإلنتاج النفطي. تبديد الخالفات و الليبية إىل  

وعىل نحو آخر ستسعى حكومة الدبيبة إىل التصديق عىل امليزانية املوحدة وكذا توحيد املرصف املركزي. 

الدبيبة مبعالجة  تعهد  اإلطار  املفرط، ويف هذا  والتضخم  النقدية  السيولة  والتصدي ملشكل نقص 

 هذه األزمات انطالقا من مكافحة ظاهرة الفساد داخل املؤسسات االقتصادية.

خدماتية تواجه الحكومة الجديدة معيقات كث�ة أبرزها أزمة كورونا الذي  -ية اجت�عيةومن ناح

وعىل إثر    ،من خاللها عىل معالجة سوء إدارة التعامل مع الجائحةرئيس الحكومة املكلف  تعهد  
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ف لجنة الوطنية ملكافحة جائحة كورونا، والتي كانت مكلفة من طر ل  هذلك اتخذ أوىل قراراته من خالل حل

 ترسيع توف� اللقاحات يف أقرب وقت ممكن.  تعهد عىل حكومة الوفاق، ك�

للكهرباء، بحيث تسببت   � املتمثلة يف االنقطاع املتكررك� تواجه الحكومة تحدي تلبية متطلبات الليبي

  18يف مظاهرات سواء يف الغرب والرشق، بحيث وصلت مدة االنقطاع مبعدل    الليبي�خروج  ب هذه األزمة  

االنقطاعات   يوميا، وترجع أسباب هذه  نتيجة إىل  ساعة  البالد، وذلك  للكهرباء يف  التحتية  البنية  ضعف 

ك� استفحلت األزمة يف ظل إقفال ميليشيا    عارك العسكرية،التدم� الذي لحقها طيلة سنوات الحرب وامل

   أشهر. 6التزم رئيس الحكومة مبعالجة هذه األزمة يف ظل  ويف هذا اإلطار للمنشآت النفطية. حفرت

يعترب تنظيم االنتخابات والنجاح يف الوصول إىل مصالحة   املصالحة الوطنية:تحدي  تنظيم االنتخابات و (د)  

 . يف ليبيا وطنية املحك الذي �كن من خالله طي صفحة سنوات من الحرب والرصاع

�ثل إجراء االنتخابات يف موعدها املحدد نهاية العام املهمة األساسية للحكومة والسلطة التنفيذية بشكل  و 

مبراحل املرور  من  بد  ال  بحيث  تنظيم   عام،  مرحلة  أبرزها  االنتخايب،  االستحقاق  إىل  الوصول  قبل  عدة 

العملية االنتخابية، إىل جانب قانون   ااالستفتاء عىل مسودة الدستور التي تعد الجوهر التي تتأسس عليه

رص املدة ب� تحقيق املتطلبات  مبصادقة مجلس النواب. ومع قِ ن  مرهو   كليه�  االنتخابات اللذان ال زال

 تنظيم االنتخابات وبية لتنظيم االنتخابات املقبلة يجمع العديد من املراقب� عىل صعوبة هذه املهمة  األساس

 . 2022وترحيل موعدها إىل العام   هاتأجيل  يف موعدها، إذ أنه من املحتمل

هدف أما قضية املصالحة الوطنية، فمن غ� املتوقع أن تنجح حكومة الدبيبة يف هذه املهمة والوصول إىل  

تنتهي معها جميع أزمات امللف الليبي، لكن ستسعى الحكومة ومعها  وشاملة  مصالحة وطنية حقيقية  

املجلس الرئايس يف الوقت الراهن إىل تحقيق التوافق ب� جميع األطراف من أجل عدم عرقلة مسار خارطة 

 )1(.طياف يف املستقبلالطريق املتفق عليها. وتأسيس أرضية مالمئة ملصالحة وطنية متكاملة األركان واأل 

  

 

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