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 تمهید

امليدانية   التطورات  أهم  يتناول  واإلعالم،  والصحافة  للنرش  املرصد  مؤسسة  عن  يصدر  دوري،  تقرير 

 والسياسية التي تشهدها ليبيا، وذلك عىل النحو التايل: 

 تطورات املشهد املیداني اللیبيأوًال: 

يدانية العديد من التطورات األمنية التي شهدتها الساحة الليبية خصوصا علة  ال زالت توضح املعطيات امل

ضوء التفج�ات االنتحارية التي تبناها تنظيم "داعش"، ومن جانب آخر كشفت املعطيات اكتشاف مزيد  

من مخلفات جرائم حفرت من األلغام واملتفجرات التي ال زالت تشكل إحدى أبرز التهديدات األمنية يف  

 شهد الليبي. امل

 عودة تنظیم "داعش" للمشهد اللیبيـ 1

يف تطور أمني خط�، عاد تنظيم "داعش" إىل  

املشهد الليبي عرب هجوم انتحاري أسفر عن  

مقتل ضابط� ليبي� من بينهم رئيس اإلدارة  

آخرين يف    5العامة للبحث الجنايئ ك� أصيب  

سيارة   عرب  تنفيذه  تم  الذي  التفج�  هذا 

استه  بأحد    تدفمفخخة  تفتيش  نقطة 

يف   مازق  مبفرق  املعروفة  األمنية  الحواجز 

ليبيا، ك� خلّ  أمام  مدينة سبها جنوب  الرابضة  اآللية  املركبات  مادية كب�ة يف  أيضا خسائر  العملية  فت 

 الحاجز.  

ألع�ل  ويف معرض ذلك، طالب املجلس البلدي ملدينة سبها كافة األجهزة األمنية املعنية بالتصدي ملثل هذه ا

اإلرهابية وكشف مالبساتها ومن يقف وراءها، ومحاسبة كل من له يد برضب أمن ليبيا واستقرارها. وقد  

الحاجز   التنظيم  اقتحام أحد عنارص  التفج�، وذلك من خالل  أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هذا 

   األمني بسبارة مفخخة.

دت  وزارة الداخلية الليبية هذا الهجوم اإلرهايب، ك� توعّ وعىل إثر هذا التطور األمني الخط�، أدانت  

مبالحقة الجناة ومحاسبتهم. وقد كشف بيان للوزارة تفاصيل الحادث، إذ أكدت بأن سائق مركبة  

آلية نوع شاحنة صغ�ة كيا فرسان، كانت تحمل عىل متنها خردة حديدية وأسفلها مادة شديدة  

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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أعضاء آخرين    5صوله لبوابة التفتيش ما أدى إىل استشهاد ضابط� وجرح  االنفجار قام بتفج� املركبة فور و 

تابع� ملديرية أمن سبها ومنتدب� للعمل بجهاز املباحث الجنائية ك� أحدث التفج� أرضار مادية جسيمة  

 بالبوابة. 

ئايس، اجت�عا  وعىل إثر هذا التفج� الذي استهدف نقطة التفتيش تابعة ملديرية أمن سبها، عقد املجلس الر

طارئا بحضور رئيس املخابرات العامة الليبي، تقرر عىل إثره تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية بجانب 

كل من رئيس جهاز املخابرات العامة، ومنسق مكتب مكافحة اإلرهاب، وذلك يف سبيل كشف مالبسات  

حقتهم وتقد�هم إىل العدالة، ك�  هذا التطور األمني الخط� عرب جمع املعلومات وكشف املتورط� ومال 

أكد املجلس تقديم الدعم الالزم واالحتياجات العاجلة لألجهزة األمنية بالجنوب، باإلضافة إىل وضع آليات  

 وخطط ملكافحة ظاهرة التطرف واإلرهاب يف كافة الرتاب الليبي. 

ر اإلرهاب والقضاء عليها، ك�  ومن جانبه، أدان مجلس النواب، التفج�، مطالبا برضورة التعجيل بتتبع بؤ 

شدد عىل رضورة الرضب من حديد لكل من يسعى إىل استهداف أمن الوطن واملواطن، داعيا األجهزة  

 األمنية إىل تحمل مسؤولياتها يف هذا الجانب.

ك� أدان املجلس األعىل للدولة هذا الحادث اإلرهايب، مطالبا وزارة الداخلية بحكومة الوحدة بفتح تحقيق  

تكاثف   ك� حث عىل رضورة  الليبي.  الرتاب  كافة  عىل  الدولة  سلطة  وبسط  املتورط�  ومالحقة  عاجل 

 الجهود ملكافحة اإلرهاب والجر�ة املنظمة والخارج� عن القانون والرشعية حتى تنعم ليبيا باألمن واألمان.

ك� أكدت يف بيان لها أن هناك  وعىل إثر هذه العملية، أدانت السفارة األمريكية لدى ليبيا، هجوم سبها،  

جهات مصممة عىل تقويض أمن واستقرار ووحدة ليبيا وذلك بسبب التطور املهم التي تشهده العملية  

بناء   أجل  من  الرشعية  الليبية  القوى  دعم  عىل  املتحدة  الواليات  التزام  إىل  البيان،  أشار  ك�  السياسية، 

الدعم الالزم لها يف مكافحتها لإلرهاب والعمل عىل التنفيذ  مستقبل أكرث سالما وازدهارا لليبيا، وتقديم  

وسلس   آمن  لتنظيم  الطريق  إلفساح  كله  وذلك  املؤسسات  وتوحيد  النار  إطالق  وقف  التفاق  الكامل 

 .2021لالنتخابات القادمة يف ديسمرب 

الهجوم   هذا  ليبيا  لدى  الربيطانية  السفارة  استنكرت  السياق،  نفس  بريطانيا  ويف  دعم  مؤكدة  اإلرهايب، 

 الكامل لليبيا ضد مرتكبي أع�ل العنف والكراهية ضد الشعب الليبي. 

من جانبها، أدانت مرص عرب بيان لوزارة الخارجية هذا الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة  

رها، ودعمها  ملديرية سبها، ك� أكدت وقوف مرص الكامل مع ليبيا ضد كل من ينال من أمنها واستقرا

 لها يف مواجهة كل أشكال العنف والتطرف واإلرهاب. 

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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ك� أعربت الجزائر عرب بيان لوزارة خارجيتها عن إدانتها الشديدة لهذا االعتداء اإلرهايب الذي استهدف  

موقعا للرشطة الليبية، ك� جددت وقوفها ودعمها الالمرشوط للسلطات الليبية يف جهودها الكب�ة من  

 ة االستقرار السيايس واألمني يف كافة ربوع ليبيا. أجل إعاد

وبذلك، تشهد املنطقة الجنوبية من ليبيا عرب بوابة رست تطورات أمنية خط�ة، مع بروز مؤرشات عودة  

نشاط تنظيم "داعش" اإلرهايب حذر منه أهايل املنطقة يف مرات عديدة وذلك عىل ضوء التنامي الخط� 

دينة دون أي تحركات فعلية يف ظل وجود فراغ أمني يف املنطقة طيلة السنوات  لتواجد أفراد التنظيم بامل

منذ   سبها  شهدت  وقد  معاقله،  عىل  للقضاء  عديدة  رضبات  توجيه  تم  بعدما  هج�ت   2014املاضية، 

بتوجيه   األمريكية  الجوية  قامت  العمليات  لهذه  املطرد  التزايد  وأمام  "داعش"،  تنظيم  نفذها  انتحارية 

 دة وعنارص الج�عات املتطرفة وعىل رأسها داعش يف املدينة واملناطق املجاورة لها رضبات لقا

 األلغام واألجهزة املتفجرة ....إرث قاتل ملیلیشیا حفتر  ـ 2

األلغام واألجهزة املتفجرة اإلرث  يعترب خطر 

التي   األخ�ة  هذه  حفرت،  مليليشيا  الفتاك 

قامت بزرعها يف مناطق متفرقة من العاصمة 

والطرق  ط بها  املحيطة  واملناطق  رابلس 

املؤدية ملحور الغرب، ، بحيث ال تزال آثارها  

قُتل   إذ  اآلن،  غاية  إىل  مستمرة  املدمرة 

العرشات من املدني� وغ� املدني�  وأصيب 

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

 .اطق سكنية ضمنها من

وقد كشفت صحيفة "إندبندنت" الربيطانية العديد من املعطيات حول مخلفات حرب طرابلس من األلغام  

واملتفجرات ، بحيث أشار التقرير تحت عنوان " إنهم يعرفون كيف نفكر، كيف ترك املرتزقة الروس ليبيا  

ية يف العديد من املناطق الليبية، عن مفخخة"، بأن املرتزقة الروس قاموا بتلغيم الشوارع واملناطق السكن

بل حتى داخل عبوات الحليب    ،واملقاعدطريق وضع متفجرات يف مناطق دامئة االستخدام كاألبواب  

  .واملرشوبات الغازية والتي تنفجر مبجرد ملسها أو فتحها 

ة، مبا يف ذلك لغم  ك� أفاد التقرير أن خرباء إزالة األلغام عرثوا أيضا عىل مجموعة من األلغام املبتكر

ساعة ولغم مضاد لألفراد يستخدم أشعة الليزر بدال  100مبعرث رويس ينترش ويدمر ذاتيا يف غضون 

 من أسالك التفج�.

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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وهي وكالة ليبية إلزالة األلغام، أنه مع فرار املرتزقة الروس من    Free Fields”" وقد أكد خرباء يف مؤسسة  

 العاصمة الليبية الصيف املايض، تركوا وراءهم منازل وساحات مفخخة.  

ويف معرض ذلك أكد قائد فريق خرباء إزالة األلغام أن الروس درسوا طريقة تفك� الليبي� وكيف يلعب  

وبات الغازية الفارغة وقاموا بتعبئتها باملواد املتفجرة، ما يجعلها  األطفال، وهذا ما جعلهم يستعملون املرش 

من أكرث املتفجرات فتكا، ك� قال إنه ألمر محزن أن نرى نفايات العامل ملقاة يف ليبيا. موضحا أن الدعم  

رب  الخارجي يف إشارة إىل الروس هم املسؤولون عىل هذه الكارثة اإلنسانية بدعهم ألطراف داخلية يف الح

األهلية الليبية وذلك يف إشارة إىل الدعم الذي تلقاه حفرت من الروس عرب تطعيم قواته مبرتزقة "فاغ�" 

 الذين كانت مهمة تلغيم املناطق التي تركوها وراءهم من أبرز األدوار التي أوكلت لهم. 

ميليشيا حفرت،    ك� أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أنه منذ بدء متشيط املناطق التي كانت تتموقع بها

لغم وعبوة ناسفة أخرى من أكرث    400استطاع عضوان من فريق إزالة األلغام واملتفجرات إزالة أكرث من  

منزل، لكن مبقابل ذلك كانت التكلفة عالية إذ قتل العضوات يف يوليو املايض ح� انفجرت عبوة  200من 

 ناسفة كانت مخبأة بإحكام داخل أحد البيوت. 

كب� من العائالت غ� قادرين عىل العودة لديارها بسبب املتفجرات واأللغام التي خلفها  وال يزال عدد  

 هؤالء املرتزقة، والتي تسببت يف معاناة ال حرص لها وراح ضحيتها عدد كب� من املدني�.  

لعنارص  ويف سياق ذلك، أفادت منظمة العفو الدولية إبان تقريرها حول وضعية حقوق اإلنسان يف ليبيا، أن ا

التابعة مليليشيا حفرت، زرعت ألغاما مضادة لألفراد وهي من ضمن األسلحة املحظورة دوليا وفق القانون 

الدويل، روسية الصنع تشتغل بأسالك مخفية عند الدوس عليها، وغ�ها من األرشاك املخففة يف املنازل،  

رابلس واملناطق املجاورة لها، خلفت  وغ�ها من املمتلكات املدنية يف املناطق التي انسحبت منها يف ط

 وراءها العديد من الضحايا ما ب� قتىل وجرحى.  

ووتش"، أكدت من خالله أن مرتزقة ينتمون إىل فرق    س"هيومن رايت  وكان تقرير قد أصدرته منظمة لـ

ملدينة    عدد كب� من األلغام إبان انسحابهم من األحياء الجنوبية  بزرعخليفة حفرت العسكرية، قد قاموا  

 طرابلس، وهي ألغام روسية الصنع من طراز حديث م� يوحي أنه تم إدخالها إىل ليبيا يف السنوات األخ�ة.

 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 تطورات املشهد السیاسي اللیبيثانیًا: 

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

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

 :يعرفها املشهد الليبي ، وقد كان أبرزها كالتايل

 زیارة رئیس املجلس الرئاسي محمد املنفي إلی اإلمارات  ـ 1

الليبي   الرئايس  املجلس  رئيس  قام 

اإلمارات،   إىل  بزيارة  املنفي  محمد 

و  بحكومة  برفقة  الخارجية  زيرة 

الوحدة الوطنية نجالء املنقوش، التقى  

املسؤول�   من  عدد  إثرها  عىل 

اإلماراتي� وعىل رأسهم محمد بن زايد،  

بيان   حسب  الطرفان،  خاللها  ناقش 

الرئايس،   للمجلس  اإلعالمي  للمكتب 

ل� الثا� حول ليبيا وذلك  الجهود املبذولة من أجل إنجاح العملية السياسية، وكذلك التشاور حول مؤمتر بر

 حرصا عىل توحيد الجهود اإلقليمية لتوافق دويل يقود إىل عودة االستقرار يف ليبيا. 

الدعم   أوجه  جميع  تقديم  اإلمارات  "استعداد  عىل  زايد  بن  أكد  فقد  اإلماراتية،  األنباء  وكالة  وحسب 

مواصلة العمل مع األطراف اإلقليمية والدولية من  والتعاون إىل ليبيا للتغلب عىل التحديات القامئة، وأيضا  

 أجل تعزيز السالم واالستقرار الذي يتطلع إليه الليبيون".

ومن جانبه، التقى وزير الخارجية اإلمارايت عبد الله بن زايد بنظ�ته الليبية نجالء املنقوش، بحيث استعرض  

حكومة الوحدة الوطنية لرتسيخ دعائم األمن  الجانبان تطورات األوضاع عىل الساحة الليبية وأهمية دعم  

 واالستقرار يف ليبيا وتهيئة جميع الظروف املواتية لتنظيم االنتخابات املقررة يف وقتها بنهاية العام الجاري.

وتش� مجموعة من املعطيات، أن الخفي من هذه الزيارة، هي مناقشة العديد من امللفات املتصلة  

ليبي يف  اإلمارايت  يونيو  بالتدخل  بنهاية  تنظيمه  املزمع  الثا�  برل�  مؤمتر  ملناقشات  متهيدا  وذلك  ا 

 الجاري.

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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ويرجع العديد من املحلل� أن التغي�ات الحاصلة يف املوقف اإلمارايت من ليبيا هو الضغوط التي تفرضها  

من خالله الخيار  عواصم كربى عىل بن زايد لتغي� موقفه أو باألحرى الحد من دوره يف ليبيا الذي يدعم  

العسكري عرب بوابة خليفة حفرت. وعىل الرغم من ذلك فإن هذه التغي�ات ال تعني تخيل بن زايد الكامل  

عن حفرت والقبول بالعملية السياسية، لكن هي محاولة إلنقاذ صورته نتيجة ارتفاع حجم األصوات التي  

رئيسية لتقويض العملية السياسية نتيجة خروقاتها  تدين الدور اإلمارايت يف ليبيا والذي كان أحد األسباب ال 

 املستمرة لقرارات الرشعية الدولية حول توريد السالح إىل ليبيا ونقل املرتزقة. 

 زیارة رئیس املجلس الرئاسي محمد املنفي إلی تونس  ـ 2

محمد   الرئايس  املجلس  رئيس  قام 

املنفي بزيارة إىل تونس، وذلك بناء عىل 

لتونيس قيس سعيد،  دعوة من الرئيس ا

أعقاب   يف  الزيارة  هذه  جاءت  وقد 

مارس   يف  سعيد  قيس  من  كل  زيارة 

هشام   الحكومة  ورئيس  املايض 

املشييش يف مايو املايض عىل التوايل إىل  

 طرابلس. 

العالقات   تعزيز  املباحثات شملت  العديد من  له،  املرافق  والوفد  املنفي  أجرى  الزيارة،  ويف خضم هذه 

بلدين وأبرزها تعزيز التعاون االقتصادي وتذليل جل الصعوبات التي تعرتض تطويره. وكذا  الثنائية ب� ال

التشاور   مواصلة  عن  فضال  ببعضه�.  البلدين  أمن  وتداخل  ترابط  يفرضه  الذي  األمني  التعاون  تعزيز 

لدور الذي  والتنسيق بخصوص العديد من امللفات اإلقليمية والدولية ذات االهت�م املشرتك، وعىل رأسها ا

 تلعبه تونس في� يخص دعم العملية االنتقالية بليبيا. 

ويف معرض هذه الزيارة، أكد محمد املنفي عىل األهمية التي تحتلها تونس بالنسبة لليبيا، وهذا ما يحتم  

رضورة تعزيز العالقات الثنائية ب� البلدين وبالخصوص يف بعدها األمني الذي يعترب من أهم األبعاد التي 

 بد الرتكيز عليها يف ظل التحديات التي تعرفها املنطقة والتي يُستلزم معها تكثيف التعاون ب�  ال

 البلدين من أجل تحقيق االستقرار األمني. 

ومن جانبه، أكد قيس سعيد عىل رضورة وجود إرادة قوية ثابتة الستك�ل املسار الذي انطلق بعد  

بالد بصفة مؤقتة، مشددا عىل وقوف تونس بجميع مكوناتها  تويل السلطة التنفيذية يف ليبيا قيادة ال

 إىل جانب ليبيا يف هذه املرحلة وذلك يف سبيل إعادة بناء مؤسساتها لتأم� هذه املرحلة االنتقالية. 

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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ومن خالل ذلك، فيتطلع الطرفان إىل االستفادة من بعضها يف العديد من النواحي، فمن جهة تسعى تونس  

ا الوجهة  كانت  منذ  التي  الحرب  آتون  من  الهارب�  الليبي�  آالف  ملئات  تعاونها    2011ألوىل  تعزيز  إىل 

االقتصادي مع ليبيا وذلك يف ظل األوضاع الصعبة التي يعيشها االقتصاد التونيس وذلك من خالل االستفادة  

عاون يف الشق  عرب حضور رشكات تونسية ومساهمتها يف مشاريع إعادة إع�ر ليبيا، باإلضافة إىل تعزيز الت

األمني باعتبار تونس من أكرث الدول ترضرا من تردي األوضاع األمنية بليبيا، بحيث شهدت تصدعا أمنيا  

كب�ا نتيجة توسع أنشطة الج�عات اإلرهابية يف أنحاء متفرقة يف الداخل التونيس. ومن جهة أخرى تعت�  

ن تلعب دورا بارزا يف املرحلة املقبلة وذلك من  ليبيا تونس طرفا فاعال يف العملية السياسية و�كن لها أ 

أجل تقريب وجهات النظر ب� الفرقاء الليبي� يف ظل فرتة املرحلة االنتقالية قبل الوصول إىل االنتخابات  

 املقررة يف نهاية العام الجاري.

 زیارة رئیس الحکومة عبد الحمید الدبیبة إلی الجزائرـ 3

د الحميد  قام رئيس الحكومة الليبية عب

رافقه   الجزائر،  إىل  بزيارة  الدبيبة 

خاللها وفد وزاري مهم، التقى الدبيبة  

من    ءووزرا العديد  خاللها،  حكومته 

رأسهم،  وعىل  الجزائري�  املسؤول� 

الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، ك� 

جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع انعقاد  

الجزائري االقتصادي  املنتدى  - أشغال 

 . الليبي 

وقد متحورت مباحثات الرئيس الجزائري مع رئيس الحكومة الليبية، حول تعزيز التعاون الثنايئ ب� البلدين  

وسبل دعم يف جل املجاالت وال سي� ما يخص التنسيق األمني ومحاربة الجر�ة العابرة وح�ية الحدود  

ل التجاري من خالل فتح املجال الجوي املشرتكة، باإلضافة إىل تكثيف التعاون االقتصادي عرب زيادة التباد 

 والربي والبحري.

ويف خضم ذلك، أشار رئيس الحكومة الليبية إىل أهمية التعاون املشرتك ب� البلدين سواء يف الجانب  

األمني واالقتصادي ورفعه إىل مستويات كربى، باإلضافة إىل تأكيده عىل الدور الذي تلعبه الجزائر  

ة عرب تعزيز العملية السياسية من خالل مشاركتها يف تعزيز املصالحة الوطنية  يف إنهاء األزمة الليبي

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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، باعتبارها من  الليبية   -  الليبية، باعتبارها بحسب الدبيبة دولة مؤهلة ألن تقود وتدعم املصالحة الليبية

 أبرز الفاعل� اإلقليمي� الذين ساهموا يف تفعيل آليات الحل السيايس يف ليبيا. 

لسياق، أجرت وزيرة الخارجية الليبية نجالء املنقوش محادثات ثنائية مع نظ�ها الجزائري صربي ويف نفس ا

بوقادوم، متحور أساسها حول سبل تعزيز الدعم السيايس الجزائري لليبيا وذلك يف سبيل تحقيق االستقرار  

النتخايب املزمع تنظيمه  األمني والسيايس واملصالحة الوطنية وتوحيد املؤسسات وذلك متهيدا لالستحقاق ا

 نهاية العام الجاري.  

ومن كل ذلك، فقد تجلت أبرز النتائج التي أفضت إليها زيارة الدبيبة إىل الجزائر، يف االتفاق عىل عودة  

سوناطراك الستئناف عملها يف مجال استكشاف النفط بحوض غدامس جنوب غرب ليبيا واملحاذية للحدود  

عىل إثر تدهور الوضع    2011بعد ما كانت الرشكة قد أوقفت جل أشغالها منذ    املشرتكة ب� البلدين، وذلك

األمني بليبيا. ك� اتفق الطرفان أيضا عىل استئناف فتح الرحالت الجوية وفتح الحدود الربية أمام البضائع  

رجات التي  واملسافرين، باإلضافة إىل االتفاق عىل إمكانية فتح خط بحري ب� الجزائر وطرابلس. وهذه املخ

تعترب من أبرز األهداف الجزائرية يف ليبيا، بحيث تعترب ليبيا األخ�ة بوابة الجزائر لتحقيق مكاسب اقتصادية  

مهمة وذلك يف سبيل حلحلة أزماتها الداخلية خصوصا االقتصادية، باملقابل فتعترب السلطة االنتقالية يف  

 ن �كن االعت�د عليهم يف املرحلة القادمة.  ليبيا الجزائر أهم أبرز الفاعل� اإلقليمي� الذي

 زیارة رئیس الحکومة عبد الحمید الدبیبة إلی فرنساـ 4

إىل   بزيارة  الليبية  الحكومة  قام رئيس 

رفيع   وزاري  بوفد  مرفوقا  فرنسا، 

العديد   الزيارة  تخللت  وقد  املستوى، 

من اللقاءات ب� مسؤويل البلدين، كان  

جمع   الذي  اللقاء  رئيس أبرزها 

الفرنيس  بالرئيس  الليبية  الحكومة 

متحورت  وقد  ماكرون،  إ�انويل 

العديد   حول  الطرف�  نقاشات 

السياسية الجوانب  التحض�  - من  وكذا  النار  إطالق  وقف  تثبيت  مبسائل  تتعلق  والتي  األمنية 

دع إىل  الفرنسية  الرئاسة  أشارت  الجانب  هذا  ويف  الجاري،  العام  نهاية  املقررة  مها  لالنتخابات 

للحكومة الليبية في� يخص مطالبتها بسحب املرتزقة والقوى األجنبية من األرايض الليبية، باإلضافة  

   إىل تقديم الدعم لها يف مسار تنظيم االنتخابات العامة القادمة.

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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سبيل   يف  وذلك  ليبيا  يف  الحايل  االنتقايل  املسار  تدعم  فرنسا  أن  ماكرون،  إ�انويل  أكد  ذلك،  سياق  ويف 

الليبية ملواجهة  اس تعادتها لسيادتها واستقرارها ووحدتها، مش�ا إىل تقديم بالده الدعم الالزم للحكومة 

 كافة التحديات خصوصا عىل املستوى األمني. 

ومن جانبه، أكد عبد الحميد الدبيبة عىل أهمية الدور الذي لعبته فرنسا يف توحيد الجهود الليبية لتعزيز  

بيا، ك� أشار إىل أهمية استمرارها بلعب دور أكرب بتعزيز هذه الرشعية والتنسيق الرشعية السياسية يف لي

معها، وذلك من خالل دعم ليبيا لبسط سيادتها وتوحيد املؤسسات وإنهاء وجود املرتزقة يف كافة أنحاء  

   الرتاب الليبي. 

الجيوش الفرنسية فلورانس  ولتعزيز التعاون األمني ب� الطرف�، ناقش رئيس الحكومة الليبية مع وزيرة  

باريل بحضور وزير الداخلية الليبي خالد مازن سبل تفعيل العديد من االتفاقيات املربمة ب� البلدين يف  

العسكري والتي تستهدف تطوير  -الربامج التدريبية يف الجانب األمني  استئنافهذا الجانب، باإلضافة إىل  

 الكوادر البرشية يف هذه املؤسسات.

تشمل السيايس  مل  الجانب  الطرف�  ب�  االقتصادي - املباحثات  الجانب  لتشمل  توسعت  بل  فقط  األمني 

بحيث بحث ماكرون مع الدبيبة االستث�رات الفرنسية يف ليبيا، ويف هذا الجانب يتطلع رئيس الحكومة  

ضع األمني يف  الليبية إىل إعادة تفعيل واستك�ل املشاريع املشرتكة واملتوقفة منذ فرتة بسبب تردي الو 

 ليبيا، وذلك يف مجاالت الطاقة والبنية التحتية واالستث�ر.

ومن كل ذلك، فتسعى فرنسا خالل املرحلة االنتقالية إىل تأم� مكانة لها داخل املشهد الليبي، إذ حاولت  

رقاء الليبي�  فرنسا طيلة الفرتة املاضية الظهور مبظهر الوسيط يف العملية السياسية عرب تقريب النظر ب� الف

والتنسيق بينهم، لكن الخفي هو انحيازها للخيار العسكري عرب الدعم املسترت لخليفة حفرت الذي كانت 

تعتربه خيارا لها لتحقيق مخططاتها يف ليبيا، ففرنسا كانت وال زالت تبحث عن تثبيت موطئ قدم لها يف  

 ة الراهنة ب� تحقيق: ليبيا لتحقيق مصالحها االسرتاتيجية والتي تتنوع يف الظرفي

مصالح اقتصادية: بحيث تسعى باريس إىل االستفادة بكافة الوسائل املرشوعة وغ� املرشوعة من النفط  

االستث�ر يف عمليات إعادة إع�ر ليبيا والتي تتصارع من خالله العديد من    باإلضافة إىل والغاز الليبي،  

 األول من االتفاقيات مع ليبيا يف هذا الجانب.   القوى الدولية واإلقليمية لالستحواذ عىل النصيب

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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مصالح سياسية: عرب تعزيز مكانتها يف القارة اإلفريقية التي بدأت تتآكل يف السنوات األخ�ة نتيجة ظهور  

توسيع   يف  اإلمربيايل  النهج  استعادة  عرب  وذلك  اإلفريقي،  املستنقع  يف  تنافسها  وإقليمية  دولية  قوى 

 ) 1(إلفريقية، بحيث تعترب ليبيا نافذة اسرتاتيجية هامة لتحقيق مآربها.مخططاتها يف القارة ا

  

 

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