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 تمهید

املرصد للنرش والصحافة واإلعالم، يتناول أهم التطورات امليدانية والسياسية   موقعتقرير دوري، يصدر عن 

 التي تشهدها ليبيا، وذلك عىل النحو التايل:

 زیارة رئیس املخابرات املصریة العامة إلی لیبیا: الحیثیات والدالالتأوال: 

ليبيا غربا ورشقا،  بعد هذه الزيارة  وتأيتقام رئيس املخابرات املرصية عباس كامل، بزيارة غ� معلنة إىل 

ليبيا. والزيارة وإن تحمل إ الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء املرصي مصطفى مدبويل يف   بريل املايض إىل 

دعم نظام السييس للسلطة التنفيذية الجديدة القاهرة عىل  لكن با ،يف ظاهرها  طنيا تؤكد عدم تخيل 

 وما هي الدالالت واملؤرشات التي حملتها؟  ؟رهان حفرت. ف� هي سياقات هذه الزيارة

 طرابلسرئیس املخابرات العامة املصریة إلی  املحطة األولی: زیارة 

محطات   أوىل  طرابلس  رئيس كانت 

كامل العامة املرصية عباس   املخابرات 

ليبيا، إىل  زيارته    خاللهاالتقى    خالل 

رأيس السلطة التنفيذية، رئيس الحكومة  

املجلس   ورئيس  الدبيبة  الحميد  عبد 

املنفي،   محمد  أجرى  وقد  الرئايس 

البلدين العديد من املباحثات   ومسؤول

واإلقليمية   املحلية  التطورات  شملت 

الثنائية. التنسيق بشأن تفعيل   بحيث بحث مع رئيس الحكومة الليبية آلية  واألمنية وسبل تعزيز العالقات 

الزيارة املرتقبة للدبيبة   التنسيق حول محاور  البلدين، وكذلك  الاالتفاقيات املربمة ب�  قاهرة لتفعيل  إىل 

الليبية الوزراء  -اللجنة املشرتكة العليا  رئيس  املرصية، والستك�ل وتفعيل ما تم االتفاق عليه خالل زيارة 

حيثيات خارطة الطريق عىل ضوء التحض� لالنتخابات تناول اللقاء  ك�  املرصي مصطفى مدبويل إىل ليبيا. 

 .2021الليبية العامة يف ديسمرب  

وبين� نقل عباس كامل رسالة  من السييس مفادها تأكيد وقوف مرص إىل جانب الحكومة الليبية، 

ها لتجاوز هذه  قيام بواجبوالملؤسسات الليبية املعنية باإلعداد لالنتخابات القادمة ة األخ� اودعو 

باملقابل أشا تعيشها ليبيا،  التي  ملرص يف    داملرحلة الدقيقة  الفعال  التسوية  مسار  الدبيبة بالدور 

 السياسية لحل األزمة الليبية ودعمها لجهود املصالحة الوطنية يف سبيل إعادة األمن واالستقرار لليبيا. 

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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وبعد لقائه برئيس الحكومة الليبية، التقى عباس كامل يف ثا� لقاءاته رئيس املجلس الرئايس محمد املنفي، 

اللجنة الفنية املشرتكة ب� مرص  التعاون يف كافة املجاالت ب� البلدين، وتفعيل  وتناول اللقاء سبل تعزيز 

في عىل الدور اإليجايب ملرص يف تفعيل سبل  وليبيا، وعىل نفس سياق ترصيحات الدبيبة، أثنى من جانبه املن

الحوار يف سبيل تعزيز املصالحة الوطنية ب� األطراف الليبية، من أجل ض�ن استقرار البلدين، وذلك بفعل 

الرشكات املرصية  شددالرتابط األمني ب� مرص وليبيا. ك�   ل املنفي عىل رضورة عودة  من أجل إىل  يبيا 

ا والتعاون يف مجاالت الطاقة واالستث�ر، ك� وجه يف أعقاب هذا اللقاء دعوة  املساهمة يف إعادة إع�ره

 لعبد الفتاح السييس لزيارة ليبيا يف أقرب وقت ممكن.

 املحطة الثانیة: زیارة رئیس املخابرات العامة املصریة إلی بنغازي 

ولقا طرابلس  محطة  مبسؤويل  ئبعد  ه 

رئيس  توجه  التنفيذية،  السلطة 

كامل   املخابرات  العامة املرصية عباس 

الرشق وبالضبط  والوفد املرافق له   إىل 

الرئييس  املعقل  بنغازي  مدينة  إىل 

لخليفة حفرت، بحيث التقى كامل بحفرت 

الرجمة،   العامة مبنطقة  القيادة  مقر  يف 

وقد أعرب عباس كامل خالل هذا اللقاء 

ما  وتضحيات  لجهود  مرص  تقدير  عن 

بقياد الليبي  الجيش  مع أس�ه  الليبي،  مقدرات الشعب  وحفاظهم عىل  محاربتهم لإلرهاب  حفرت يف  ة 

  تأكيده عىل استمرار الجهود املرصية يف سبيل إعادة االستقرار إىل ليبيا.

التنسيق يف الشؤون األمنية ب�  وقد شمل اللقاء بحسب وسائل إعالم محلية ليبية تابعة ملعسكر حفرت ، 

فحة اإلرهاب يف ظل تنامي أنشطة تنظيم "داعش" مؤخرا، وتأم� الحدود  الطرف� خصوصا في� يتعلق مبكا

أهمية ودور  بحفرت عىل  كامل خالل لقاءه  الجنوبية لليبيا ضد تحركات املجموعات اإلرهابية. ك� أكد 

حفرت-املؤسسة العسكرية العملية االنتخابية ل   -ميليشيا  رأسها  املقبلة وعىل    24يف تأم� االستحقاقات 

 .2021  ديسمرب

 دالالت زیارة عباس کامل إلی لیبیا

عباس العديد من الدالالت واملؤرشات واألهداف غ�   املرصية تحمل زيارة رئيس املخابرات العامة

 معلنة، بحيث جاءت يف سياقات متعددة من أبرزها:

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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انعقاد مؤمتر برل� الثا� الذي يؤسس لتفعيل خارطة طريق املشهد    جاءت زيارة عباس كامل قبيل 

االنتخابات العامة املقبلة، وخروج املرتزقة والقوات من  األجنبية الليبي عرب هدف� وه� رهان 

، باإلضافة إىل أنها جاءت يف ظل التوترات والتجاذبات الحاصلة ب� السلطة  مجموع األرايض الليبية

التنفيذية الجديدة وب� معسكر خليفة حفرت، بحيث اعتربها مراقب� أنها جاءت يف سياق وساطة 

يد من القضايا خصوصا مرصية لحلحلة التوتر الحاصل ب� حفرت والحكومة الليبية في� يخص العد

تلك املتعلقة بوزارة الدفاع وتعي� رئيس أركان الجيش يف ظل عدم اعرتاف حفرت بتسمية الدبيبة  

بتوحيد املؤسسة   املتعلقة  تلك  الطريق خصوصا  متطلبات خارطة  إنجاز  وكذلك  للدفاع،  وزيرا 

التي تشكل أهم أبرز الخالفات ب� السلطة وخليفة    ذية املؤقتةالتنفي  العسكرية، هذه األخ�ة 

 حفرت.

ك� حملت هذه الزيارة داللة بالغة، فقد جاءت بالتوازي مع إطالق خليفة حفرت عملية عسكرية   

الغريب   بالجنوب  حفرت  الليبيواسعة  عنه  أعلن  ما  حسب  ملكافحة  وذلك  الج�عات ل،  نشاط 

يري أبعاد أخرى غ� املعلن عنها فحفرت  العملية لها  د إرباك املشهد السيايس  اإلرهابية، لكن هذه 

الليبي ليكون عىل  وإفشال مخطط تنظيم العملية االنتخابية من خالل إحكام سيطرته  الجنوب 

لتوسيع سيطرته عىل مساحة كب�ة من الرتاب الليبي رمبا يعود من خاللها إىل خيار الهجوم  له  بوابة

الدولية به كفاعل داخ أنه  السياسية. ك�ل العملية  عىل الغرب، وذلك يف ظل عدم اعرتاف القوى 

فوق قرارات السلطة التنفيذية الجديدة.    هيريد إظهار نفسه أنه فاعل مسيطر يف املشهد الليبي وأن

أنه القاهرة  الرغم من إعالن  السياق فعىل  تأيت يف هذا  عباس كامل   خيار تدعم    اولذلك فزيارة 

بحيث تؤكد هذه الزيارة  ، قطع ومل ينتهيالعملية السياسية، إال أن رهانها عىل حفرت عسكريا مل ين

املشهد الليبي    بأن الرهان املفضل له لقيادة  متواصل باعتباره  ا بعد ملدعم نظام السييس لحفرت 

 إذ مل يكن سياسيا فالرهان عىل الخيار العسكري ال زال قامئا لدى القاهرة.  ، ف2021انتخابات ديسمرب  

الزيارة    حملت هذه  السابقة، فقد  الدالالت  األهميةباإلضافة إىل  جاءت يف  مؤرشا بالغ  ، بحيث 

وال والقاهرة  ب� أنقرة  العالقات  التقارب يف  دقيق، وذلك بعد  امللف الليبي من ذتوقيت  ي كان 

العالقات  حذت بتي  أهم الدوافع ال ، ك� جاءت بعد بينه�الجانب� إلرساء �ط وسياق جديد يف 

الخارجية  وزير  ليبيا قاده  املستوى إىل  تريك رفيع  وفد  ش أوغلو، و تشاو مولود أسبوع من زيارة 

الدفاع خلويص أكار و  هاكان  الداخلية سلي�ن صويلو وكذا رئيس االستخبارات الرتكية  وزير ووزير 

 عىل تش� بعض املؤرشات إىل تحفظ القاهرة  و ب العديد من مسؤويل الرئاسة الرتكية، بجانفيدان 

هذه الزيارة التي اعتربتها األخ�ة محاوالت تركية لتحجيم الدور املرصي يف ليبيا عىل حساب توسيع  

 دور تركيا باعتبارها أحد الفواعل اإلقليمية البارزة  يف امللف 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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 ول لیبیا: سیاقه ومخرجاته مؤتمر برلین الثاني ح

 

نظمت يف العاصمة األملانية برل� جولة محادثات ثانية حول ليبيا برعاية األمم املتحدة، مبشاركة أطراف  

أملانيا   ضمنهم  من  واإلقليمي�  الدولي�  الفاعل�  وأبرز  االنتقالية،  الحكومة  ومسؤويل  الليبي  النزاع 

مناقشة مجموعة    أجل قليمية، وذلك منمنظ�ت إإىل جانب    ياوالواليات املتحدة وروسيا والص� وترك

العسكرية   العمليات  وإنهاء  السيايس  باملسار  السياقات املرتبطة  سبيلمن  تنظيم   يف  إىل  الوصول 

ليبيا كدولة قانون ومؤسسات،  2021  ديسمرباالنتخابات العامة املقبلة يف  وبالتايل  ،  وذلك إلرساء معامل 

 سنوات.  10انت منه البالد ألكرث من  عإنهاء حالة الرصاع والنزاع العسكري التي  

 -2-ؤتمر برلین ملحادثات م املحاور الرئیسیة

 ناقش مؤمتر برل� ثالث محاور رئيسية تجلت أبرزها: 

م عمل السلطات  أوال: تنظيم االنتخابات بحيث يعد هذا املحور أهم ما ناقشه املؤمتر، وذلك يف سبيل تدعي

الليبية يف هذا السياق، بحيث �ثل إجراء االنتخابات يف موعدها املحدد املهمة األساسية للسلطة التنفيذية  

الجديدة، ويف املقابل تعتمد هذه األخ�ة عىل دعم املجتمع الدويل لتأم� املسار االنتخايب لتنظيمه  

، تفاديا ألي تعطيل لخارطة  اأو رقابيستيا  يف ظروف مالمئة تتسق مع  تقديم الدعم لها سواء لوج

 الطريق املربمجة منذ ملتقى الحوار السيايس يف تونس.

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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من مجموع األرايض الليبية    يعترب سحب املرتزقة والقوات األجنبية:  ثانيا: سحب املرتزقة والقوات األجنبية

، -2-يا املركزية ملؤمتر برل�إحدى القضا 2571طبقا لبنود اتفاق وقف إطالق واملفعل بقرار مجلس األمن  

املرتزقة من العقبات التي تواجه عمل الحكومة الليبية باعتباره من أكرب التحديات التي    عترب ملفبحيث ي

الخارجية   بتنفيذ شق سحب املرتزقة من ليبيا، ويف   -روسيا    -يصعب حلها ألنه مرتبط بقبول بعض القوى 

املتشابكة لهذا امللف عىل ظل سيطرة سياسة املصالح عىل املشهد الل الخيوط  املستعيص حل  يبي فمن 

 .القص�  املدى

يعترب تحدي توحيد املؤسسات من أهم املسارات املهمة يف    :املحور الثالث: توحيد املؤسسات العسكرية

املشهد الليبي، ك� تعد خطوة تفكيك امليليشيات والج�عات املسلحة العامل املساعد لتوحيدها وإعادة 

 جها يف هيكل وجسم واحد بعيد عن االنقسامات والترشذمات سواء الجهوية أو القبلية أو السياسية.  إدما

 نتائج مؤتمر برلین الثاني  

التي تخص املسار السيايس عىل ضوء تنظيم االنتخابات وتثبيت  برل�، مجموعة من النتائج  أفرز مؤمتر 

  :األسلحة إىل األرايض الليبية، وكانت أبرزها كالتايلالهدنة عن طريق وقف إطالق النار وحظر دخول  

الترشيعية إىل   التنفيذية أو  الختامي جميع مكونات السلطات الليبية سواء  البيان  الجانب السيايس: دعا 

الدستوري  األساس  وضع  االنتخابات. مع رضورة  التحض� لحدث  من أجل  الالزمة  أخذ التداب�  رضورة 

املؤمتر عىل والقوان� التنظيمية ق الدول املشاركة يف  املقابل أكدت  الوصول للمحطة االنتخابية. ويف  بل 

التنظيم واإلعداد لهذه االنتخابات.  التزامها لدعم الحكومة الليبية يف 

ت األطراف املشاركة عن استعدادها الكامل لدعم السلطات الليبية إلصالح  الجانب األمني والعسكري: عربّ 

ووضعها تحت إرشاف وسلطة رقابة مدنية    القطاع األمني وذلك من خالل إنشاء قوات أمن وردع ليبية 

موحدة، ك�  طالب البيان الختامي السلطات الليبية إىل رضورة ترسيع توحيد القوات األمنية والعسكرية  

العمليات العسكرية بشكل دائم   كل  للقرارات األممية لوقف  الفعيل  التطبيق  البدء أوال يف  من خالل 

يقوض و  الخارجية النأي عن أي عمل �كن له أن  جميع األطراف سواء الداخلية أو  دعوة  مستمر، مع 

 العملية السياسية.

خطوات اإلصالح االقتصادي  ترسيع  الحكومة الليبية إىل رضورة  الجانب االقتصادي واملايل: دعوة 

التي تعرتض إنعاش االقتصاد الوطني معالجة املعيقات  ك من خالل تفعيل آليات  وذل،  واملايل عرب 

محاربة الفساد مع ض�ن عدم االستغالل غ� املرشوع ملوارد ليبيا الطاقية التي هي من حق الشعب 

 الليبي. وتحس� جميع الخدمات األساسية يف مجاالت الصحة والتعليم وغ�ها. 

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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يل اإلنسا� والقانون الدويل  البيان الختامي إىل رضورة احرتام القانون الدو  االجانب الحقوقي واإلنسا�: دع

لحقوق اإلنسان ومعالجة االنتهاكات والتجاوزات التي حصلت عىل أرض الواقع من خالل ارتكاب جرائم  

 دولية ال حرص لها، وذلك من أجل تحقيق العدالة ض�نا لعدم اإلفالت من العقاب. 

 -2-ردود الفعل حول نتائج مؤتمر برلین 

 ومخرجاته ردود أفعال داخلية وخارجية واسعة كانت أبرزها كالتايل:   القت مباحثات برل� الثانية

الحميد الدبيبة،   :الحكومة الليبية املؤقتة حكومته تعمل عىل أن  بحيث أكد رئيس الحكومة الليبية عبد 

لن تسمح بعودة البالد إىل مستنقع الحرب والرصاع، ها  كل ما يصب يف مصلحة وحدة ليبيا ، مشددا عىل أن

تسعى عرب الحوار البناء لتثبيت التقدم الحاصل يف العملية السياسية وتقويته عرب الوصول إىل مصالحة بل س

مساعدة  و وطنية حقيقية باعتبارها األساس لتحقيق األمن واالستقرار يف ليبيا. ك� أشار أنه سيسعى مبعية 

العقبات التي تقف أمام مسار التسوية واالس  تقرار يف ليبيا.املجتمع الدويل إىل تذليل 

الفعال   :األمم املتحدةموقف   التنفيذ  عىل رضورة  أنطونيو غوت�يتش،  املتحدة  لألمم  األم� العام  أكد 

لخارطة الطريق التي أفرزها ملتقى الحوار السيايس الليبي من خالل تنظيم االنتخابات العامة يف موعدها  

ل الطريق  تسهيل  إىل  الترشيعية  املؤسسة  التي  املحدد، داعيا  القانونية  واآلليات  األسس  وضع  ذلك عرب 

ستجري يف سياقها االنتخابات، مع دعوة السلطة التنفيذية إىل توف� اآلليات التنظيمية لتسهيل تنظيم هذا  

االستحقاق االنتخايب. ك� كرر دعوته إىل جميع األطراف إىل رضورة االتفاق عىل خطة زمنية إلخراج املرتزقة  

لتحقيق املزيد من التقدم يف هذا  5+5من ليبيا. وذلك عرب دعم عمل اللجنة العسكرية    والقوات األجنبية

 الجانب. مؤكدا عىل التزام األمم املتحدة بدعم اآللية الليبية ملراقبة وقف إطالق النار.

اضحة  يان كوبيتش، فقد أكد أن مشاركة ليبيا كعضو يف املؤمتر تحمل داللة و إىل ليبيا أما املبعوث األممي  

العملية السياسية يف ليبيا. لكن باملقابل، ناشد السلطات الليبية واملجتمع الدويل عىل بدل    تقدمعىل مدى  

املزيد من الجهود لتعزيز هذا التقدم واستدامة استقراره وذلك بالتوافق عىل التنفيذ الكامل لوقف إطالق 

 .2021ديسمرب   24النار، وإجراء االنتخابات يف موعدها املقرر يف  

العمل عىل تحقيق أولويات بناء د األورويب: االتحاموقف   أكد االتحاد األورويب استعداده للمساهمة يف 

يتعلق بتنظيم  في�    املرحلة االنتقالية يف ليبيا سواء من الجانب السيايس عرب دعم الحكومة الليبية

ذا االستحقاق.  . باإلضافة إىل تقديم الدعم عىل مستوى ض�ن املراقبة الدولية واملحلية لهاالنتخابات

مساعدتها للسلطات الليبية  يف  البعثة األوروبية  الجهود التي تبذلها  أما يف الجانب األمني أوضح مدى  

 بشأن إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية.  
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الواليات املتحدة: دعا وزير الخارجية األمرييك أنتو� بلينكن، إىل رضورة تطبيق كامل التفاق وقف  موقف 

املرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا. ك� أكد دعم الواليات املتحدة  ذلك سحب كافة  النار، مبا يف  إطالق 

. 2021من ديسمرب   24موعدها يف   ملسار الحل السيايس يف ليبيا وعىل رأسه مسار إجراء االنتخابات املقرر

الخارجية األمرييك باإلنابة لشؤون الرشق األد�، جوي هود، إىل معارضة  ومن جانبه، أشار مساعد وزير 

جميع أشكال التصعيد العسكري والتدخالت الخارجية التي تعمق الرصاع وتطيل أمده.  لالواليات املتحدة  

ديات التي تعيق التقدم  يف مسار الحل السيايس ومن أبرزها  مؤكدا عىل أن الواقع يظهر مجموعة من التح

التدخل األجنبي   أن  الليبية، مش�ا عىل  األجنبية من األرايض  املرتزقة والقوات  انسحاب ومغادرة  عدم 

املصالح األمريكية واألوروبية وحلف الناتو يف   والرويس عىل وجه التحديد يشكل مصدر قلق نظرا لقرب 

 وسط.  أنحاء البحر املت

الخارجية الروسية س�غي ف�شين�، إىل أن املشاركة الروسية كان لها دور   :املوقف الرويس أكد نائب وزير 

إيجايب التشكيك فيه  وتأث�  يجب  ليبيا  ال  وارتباطها بعالقات  يف  تأث� قوي  رئيسية ذات  باعتبارها قوة   ،

العملية السياسية. الليبي� كان مفيد للغاية يف  موضحا أن نجاح املسار السيايس واإلرساع يف   تقليدية مع 

األطراف   الجهود سواء من  جميع  خالله  وتتسق من  تتكاثف  منهجي  بشكل  يكون  أن  خطواته يجب 

 الداخلية أو القوى الخارجية.

، عىل مواصلة أنقرة دعم السالم واألمن واالستقرار والسيادة  2: أكدت تركيا خالل مؤمتر برل�  املوقف الرتيك

الثا�، إال أنها يف املقابل   بيا. وعىليف لي الرغم من تأكيدها عىل أهمية التفاه�ت التي أقرها مؤمتر برل� 

املرتزقة والقوات األجنبية، بحيث   املتعلقتحفظت عىل بعض ما جاء يف مخرجاته، خصوصا البند  مبلف 

الخارجية الرتكية، عىل عدم الس�ح مبساواة املد رب� واملستشارين األتراك يف شدد بيان صادر عن وزارة 

 ليبيا باملرتزقة. وهو أمر أكدت الخارجية الرتكية أنه يتناىف ويتعارض مع الحقائق عىل أرض الواقع.

القرارات  املاملوقف   رصي: أعربت مرص تأكيدها عىل دعم املسار السيايس لحل األزمة الليبية استنادا إىل 

النار األممية، وعىل رأسها تنظيم االنتخابات ال إطالق  رئاسية والربملانية يف املوعد املقرر لها، ودعم وقف 

والتأكيد عىل خروج كافة القوات األجنبية واملرتزقة من ليبيا، والدعم الكامل لجهود األمم املتحدة إلطالق  

ن وزير  مثّليبية تنهي الرصاع وتعيد األمن واالستقرار للبالد، ويف هذا اإلطار  -عملية سياسية ومستدامة ليبية

 - إشارة منه ملرص-الخارجية املرصي سامح شكري عىل الدور املحوري الذي لعبته دول الجوار الليبي  

يف تفعيل املسار السيايس، مؤكدا عىل أن مرص إىل جانب املجتمع الدويل ستدعم السلطة التنفيذية  

ت التي �كن أن تعرتضه، العقبا  جلاملؤقتة يف تنظيم وإجراء االستحقاق االنتخايب يف موعده وتذليل 

 ك� أنها ستبقى داعمة لتطلعات الليبي� يف إعادة األمن واالستقرار إىل بالدهم.
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القول، ف برل�  من نافلة  الرغم من أن مخرجات مؤمتر  تنفيذ   2عىل  الدويل ، فإن  يحظى بتأييد املجتمع 

حاوالت كث�ة من أجل التوصل ، بحيث شهد امللف الليبي مطباتستواجهها العديد من املمخرجاته  بنود 

، لكن كل  2إىل حل عَُقد بعض امللفات والتي كانت بداية مساعيها من الصخ�ات وصوالً إىل مؤمتر برل� 

هذه املحاوالت باءت بالفشل، نتيجة تفاقم األوضاع امليدانية، وتصاعد التدخالت الخارجية بسبب رصاع  

 .الدوليةاملصالح ب� مجموعة من الفواعل اإلقليمية و 
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 : السیاق واملآالتاعتماد القاعدة الدستوریة لالنتخاباتحول  محادثات جنیف 

 

القاعدة   عقدت يف العاصمة السويرسية جولة من جوالت لجنة الحوار السيايس الليبي ملناقشة وإقرار 

ديسمرب    24الدستورية الرضورية إلجراء  االنتخابات العامة سواء الربملانية أو الرئاسية  املقرر عقدها يف 

   . وذلك طبقا لقرارات مجلس األمن املنبثقة عن مؤمتر برل� الثا�.2021

 : املقترحات والخالفاتلالنتخابات سیاق املباحثات حول القاعدة الدستوریة

 المقترحات:
كان الهدف من وراء جولة الحوار السيايس الليبي بجنيف هو التوصل لصيغ توافقية ب� األطراف الليبية  

سالمة العملية    لتأم� الظروف املالمئة إلجراء هذه االنتخابات سواء دستوريا أو تنظيميا وذلك من أجل

االنتخابية التي يتطلع إليها الليبي� من أجل إقرار الرشعية الد�قراطية عرب بوابتها. وقد ناقش املشارك�  

األحزاب األخرى   75البالغ عددهم   املجلس األعىل للدولة ومجلس النواب ومجموعة من  من  عضو 

التي تقدمت الشباب واملرأة املقرتحات  اللجنة االستشارية مللتقى   ومستقل�، وممثل� عن  بها 

 الحوار السيايس وتتمحور املقرتحات حول: 

ديسمرب دون قيود   24يتضمن إجراء انتخابات برملانية ورئاسية متزامنة يف املقرتح األول:   

حفرت  الداعم لرتشح  التيار  يؤيده  الذي  املقرتح  مؤقتة. وهو  دستورية  حول الرتشح وفق قاعدة 
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سقاط كافة الرشوط التي تقف عقبة أمام ترشحه. بل األبعد من ذلك فهذا للرئاسيات. عن طريق إ

املقرتح يتيح أيضا إمكانية ترشح سيف اإلسالم القذايف املطلوب لدى العدالة الجنائية الدولية والذي 

 يحظى بدعم مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار بجانب الدعم الرويس.

الثا�:   يليها استك�ل املسار الدستوري، وبعده يتم املقرتح  انتخابات برملانية فقط،  الذهاب إىل 

تنظيم انتخابات رئاسية عىل أساس قواعد دستورية قامئة، هو املقرتح الذي يعتربه مجموعة من 

املراقبون األكرث واقعية من ب� املقرتحات ويقوده التيار املد� يف ملتقى الحوار بحيث يقرتح تنظيم  

الدستورية،  ا النتخابات الربملانية الذي يعتربها الطريق لحل باقي اإلشكاليات املرتتبة عن القاعدة 

الدستور وقانون االستفتاء قبل   له مهمة تعديل مرشوع  الربملان املنتخب ستوكل  وبحسبهم فإن 

ار  عرضه عىل الشعب. ويريد أنصار هذا املقرتح من جهة التخلص من عقيلة صالح الذي عرقل مس 

 عمل املؤسسة الترشيعية، ومن جهة ثانية قطع الطريق أمام ترشح خليفة حفرت .

مبوجب الدستور   2021ديسمرب   24تنظيم االنتخابات العامة يف املوعد املقرر لها يف املقرتح الثالث:   

من  املعدل. وهو املقرتح الذي يؤيده تيار املجلس األعىل للدولة وحزب العدالة والبناء، الذي يؤكد  

خالله عىل أنه ال تراجع عىل ما هو متفق عليه حول إجراء االنتخابات بشقيها الرئايس والربملا� يف 

الجاري.  موعدها املقرر نهاية العام 

 نقاط الخالف وأسباب التعثر:
ب�  الدستورية نتيجة الخالف حول عدة نقاط  القاعدة  الليبي حول إقرار  وقد تعرثت جلسات الحوار 

 :يبية، تتمحور أبرزها يف التايلاألطراف الل

الربملان أو  - مسألة انتخاب الرئيس، وقد متحور السجال حول طريقة االنتخاب هل سيتم من قبل 

 باالقرتاع الرسي من قبل الشعب،

أو عن  - الثالث  املناطق  الحكومة موزع� عىل  ورئيس  ونائبه  الرئيس  انتخاب  حول آلية  الخالف 

 طريق الرتشح الفردي.

 اشرتاط عدم ازدواجية الجنسية سواء للرئيس أو رئيس الحكومة أو أعضاء الحكومة أي الوزراء.   -

كيفية تشكيل الهيئة الترشيعية، هل ستكون عرب غرفة واحدة أو غرفت�، أي مجلس النواب يتكون  -

عضو، هذه النقطة التي خلقت خالفات أيضا حول    120عضو ومجلس الشيوخ يتكون من    200من  

 ن الرئييس للمقرات ب� طرابلس، بنغازي، وسبها.املكا
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أما أبرز الخالفات، فتتجىل يف إجراء االستفتاء عىل مسودة الدستور، فهناك فريق يدعو إلجرائه قبل   -

ما بعد تشكيل السلطة   الثا� أنه من الرضوري ترحيل االستفتاء عليه إىل  االنتخابات، بين� يرى 

 ات الزمنية والعقبات اللوجستية التي تعرتض إجراءه.الترشيعية املنتخبة نظرا للمعوق

 حوار جنیف حول القاعدة الدستوریة: النتائج وردود األفعال 

 النتائج:
يف نهاية محادثات الحوار الليبي بجنيف، أعلنت األمم املتحدة عىل لسان منسق البعثة األممية إىل ليبيا  

 24ي تجري عىل ضوئها االنتخابات يف موعدها املقرر  عن فشل التوصل إىل اتفاق عىل قاعدة دستورية الت

الرغم أن الخالفات كانت أبرزها تتعلق بعامل التوقيت وأمور لوجستية وفنية، إال  2021ديسمرب   . وعىل 

املتعلق   ذلك  بامتياز خصوصا  وتصاعده هو سيايس  الخالف  العديد من املراقب� أجمعوا أن جوهر  أن 

وذلك عىل إثر طرح مجموعة من األعضاء يطالبون فيه بعدم وضع رشوط   برشوط الرتشح لرئاسة الدولة،

عىل املرتشح� للرئاسة في� يخص ازدواج الجنسية أو الرتبة العسكرية، وهو ما اعترب تفصيلها عىل مقاس 

رتبة عسكرية ومرتك-مرشح بعينه وهو خليفة حفرت   الجنسية األمريكية وحاصل عىل  لجرائم    بيحمل 

التنازل عن -الحرب للرتشح يف ظل متسكه ورفضه  أمام طريقه  التي تقف  العقبات  ، وبالتايل إسقاط كل 

نزع البذلة العسكرية الذي يعتربها رهانه  لصالحه، ورفضه  الجنسية األمريكية الذي يعتربها مصدر قوة 

التي �تلكها حفرت   سواء املتعلقة بالجنسية األمريكية  الرئييس للسيطرة عىل املشهد الليبي، مصادر القوة 

ارتكبها يف   أو بتفوقه العسكرية يعتربان ص�م أمان أمام متابعته جنائيا في� يخص الجرائم الدولية التي 

 عملياته العسكرية والتي أسفرت عن مجازر مروعة ال حرص لها، ومقابر ترهونة أكرب دليل عىل ذلك.

السبب يف استمرار فشل املناقشات الخاصة بإقرار القاعدة الدستورية   باإلضافة إىل العامل الرئييس الذي كان

تعميق األزمة الليبية  والقوان� املتعلقة بتنظيم االنتخابات، واملتمحور حول ترشح كيانات كانت سببا يف 

القوان� الخاصة باالستحقاق   إفشال اإلقرار عىل  تحدي آخر ساهم يف  رأسها خليفة حفرت، فهناك  وعىل 

باملئة من مجموع    75نتخايب ومتعلقاته وهي حصول أي من املقرتحات الثالثة املطروحة للتصويت عىل  اال

وهي    75أصوات   املطلقة  األغلبية  االعت�د عىل  بدل  ظل  1+50عضو،  يف  تنفيذه  صعب  أمر  وهو   ،

 االنقسامات املوجودة داخل ملتقى الحوار .

 :ردود الفعل
انتقد منسق البعثة   وقد خلف فشل محادثات جنيف مجموعة الغاضبة، بحيث  من ردود الفعل 

األممية إىل ليبيا راديزدون زينينغا، فشل التوصل التفاق حول إقرار القاعدة الدستورية، بحيث أكد 

أن هذا الفشل ال يبرش بالخ� و�ثل عرقلة للمسار السيايس، مش�ا إىل أن املقرتحات الثالثة املطروحة  
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حل وسط، ال تجعل االنتخابات مم التوصل إىل  كنة يف املوعد املحدد له، داعيا جميع األطراف إىل رضورة 

 يوحد األطراف الليبية وينمي لغة الحوار بينكم من أجل الوصول إىل حلول تعزز وحدتهم.  

ومن جهته، دعا املبعوث األممي لليبيا يان كوبيتش األطراف الليبية مبا يف ذلك األعضاء املشارك� يف ملتقى  

لحوار الليبي إىل إقرار القاعدة الدستورية التي تتأسس عليها االنتخابات يف ليبيا وذلك يف أرسع وقت. ك� ا

حث الرشكاء الدوليون إىل مساعدة األطراف الليبية يف إحراز التقدم يف التعهدات الخاصة بإجراء االنتخابات  

القاعدة الدستورية لالنتخابات، والوفاء  ديسمرب املقبل من خالل وضع مقرتح توافقي عىل 21الوطنية يف  

 بااللتزامات تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجرائها.

انتقدت هي أيضا عىل لسان رئيسها عبد الحميد الدبيبة عدم التوصل إىل إقرار  أما الحكومة الليبية، فقد 

ضطالع مبسؤولياتها وتغليب  توافق حول القاعدة الدستورية، داعيا كافة األطراف الوطنية والبعثة األممية لال 

العقبات والتوافق حول صيغة تضمن إجراء االنتخابات يف موعدها، وذلك  املصلحة العامة من أجل تذليل 

 يف سبيل متك� الليبي� من م�رسة حقهم باالنتخاب.

الحوار أن تعرث مسار ملتقى  يف    ومن جهته، أكد رئيس املجلس األعىل للدولة الليبية خالد املرشي، عىل 

جنبف يرجع إىل تعنت بعض األطراف يف محاولة منها لفرض تنظيم انتخابات بدون رشوط أو قيود للرتشح 

داعيا األخ� إىل التخيل عن جنسيته    -يف إشارة منه لخليفة حفرت-وهو ما يفتح باب الرتشح ألشخاص بعينهم  

 الحرب.  األجنبية، ونزع زيه العسكري، وتسوية وضعه القانو� املتعلق بجرائم

أما السف� األمرييك يف ليبيا، ريتشارد نورالند فقد اتهم مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السيايس الليبي، 

الطريق أمام إجراء االنتخابات، إما عرب إطالة العملية الدستورية أو  بعرقلة مسار املحادثات وبالتايل قطع 

وماسية األمريكية يف طرابلس إىل املساعدة عرب  من خالل خلق رشوط جديدة. ك� عرب عن استعداد الدبل

 تقديم الدعم األسايس للتحض� لالنتخابات الليبية.

من صفوة القول فتعد مسألة اعت�د األساس الدستوري والقانو� لتنظيم االنتخابات من األمور املستعصية 

الحوار السيايس والتي يف املسار السيايس، نظرا لالنقسام والهوة املوجودة ب� التيارات الثالث ة املشاركة يف 

تتمسك كل واحدة منها باقرتاحها، هذه االقرتاحات التي تفرضها وتدفع بها قوى خارج امللتقى سواء كانت 

رأسها معسكر خليفة حفرت، أو خارجية من طرف قوى إقليمية أو دولية فاعلة يف   داخلية وعىل 

ا السيايس  املسار  عرقلة  هدفها  الليبية  االسرتاتيجية  األزمة  مصالحها  عىل  خطرا  يشكل  لذي 

 واالقتصادية يف ليبيا.

الدستورية إىل نفق مسدود، وفشل األطراف الليبية يف   ولذلك، فبعد وصول مسار اعت�د القاعدة 

التوافق حول األرضية املشرتكة إلجراء االنتخابات يف موعدها املقرر، نتيجة األزمات العميقة سواء 
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خطوات تنفيذ املسار السيايس، فيفتح هذا السياسية أو االجت الجهوية أو الخارجية التي تعرقل  �عية أو 

املسار السيايس الباب عىل مرصاعيه أمام الخيار العسكري الذي يستهوي بعض  االنسداد يف أهم جزء يف 

الداخلية لألزم  -خليفة حفرت-القوى  مسار سيايس  أي  تسهر عىل تعطيل  الخارجية التي  القوى  ة وبعض 

ال زالت  الداعمة التي  الليبي بدعم من بعض القوى  الجنوب  الليبية. وتحمل تحركات حفرت امليدانية يف 

تضاءل   الصفر يف ظل  مربع  مسار حل األزمة إىل  إمكانية عودة  مطمئنة إىل  مؤرشات غ�  تراهن عليه 

 )1(  .2021ديسمرب   24االحت�الت حول تنظيم االنتخابات العامة الليبية يف 
  

 

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