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 "وعى صناع الوعي"

 

 فریق املرصد إعداد:  

 تطورات املشهد اللیبي

ية  و امليدانية   يتابع التقرير الحالة ياـس احة الليبيةو الـس هدتها الـس وء   ،األمنية التي ـش ويلقى الـض

مجموعة من التطورات كان من أهمها إحباط مخطط كان يســتهدف إثارة الفوىض  عىل ضــوء

يف البالد، وأيضـــا عودة ســـيف اإلســـالم القذايف للمشـــهد الليبي، باإلضـــافة إىل مجموعة من 

 التفاعالت السياسية الداخلية وارتباطاتها الخارجية.

   الليـبي تطورات المشهد  

 

 

https://almarsad.co.uk/
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 التطورات املیدانیة للمشهد اللیبي 

ة، أعلـنت الســــلـطات الليبـية، إحـباطـها ملخطط خط� ـبأـيادي ـخارجـية يتم  ويف خضــــم التطورات املـيدانـي

تنفـيذه عرب مجموـعة متتهن الجرـ�ة املنظـمة يســــتـهدف إـثارة العنف والفوىض يف البالد وافتـعال أزـمات  

ة من   ة حول مجموـع افـي ات الـك د التحري وجمع املعلوـم ك بـع ام وذـل ارة الرأي الـع ة للمواطن�  إلـث انـق ـخ

 .1سيتم استهدافها ومن أبرزها تعطيل ضخ املياه إىل العاصمة طرابلساألماكن التي  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أما في� يخص موضوع املقابر الج�عية التي يتم العثور عليها يف املناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا  
ال زال املكتب اإلعالمي للهيئة العامة للبحث والتعرف حفرت، فال زالت تسيطر عىل املشهد امليدا�، بحيث  

التي تم تصنيفها عىل أنها إحدى الجرائم    عىل املفقودين يكتشف العديد من املقابر الج�عية، هذه األخ�ة
ارتكابها الدولية الخط�ة، التي   الكا�  عىل يد حفرت و   تم  التابعة له خصوصا ميليشيا  يف حق  امليليشيات 

 .املدني�، وفتحت عىل إثرها املحكمة الجنائية الدولية تحقيقا دوليا ملتابعة املسؤول� عنها

مقابر ج�عية مبدينة ترهونة جنوب طرابلس. عىل إثر    3اكتشافها   ويف خضم هذا املوضوع، أعلنت الهيئة

مجهولة الهوية من هذه املقابر. وقد  جثة    22متكن فرق البحث التابعة للهيئة من العثور عىل ما مجموعه  

كانت السلطات الليبية باإلضافة إىل العديد من املنظ�ت الحقوقية الدولية وعىل رأسها هيومن رايتش  

 

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021يوليو  28، بتار�خ 21ليبيا �علن إحباط مخطط إلثارة الفو�ىى �� طرابلس، عر�ي - 1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1374838/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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وجهت اتهامات مليليشيا الكا� التابعة مليليشيا حفرت عن ضلوعها بهذه الجرائم. يف ح� فرضت  ووتش قد  

 .1كل من الواليات املتحدة واململكة املتحدة واالتحاد األورويب عقوبات عىل ميليشيا الكانيات

 

ترهونة الج�عية    ويف نفس السياق، أعلن اإلعالم املحيل، عن مقتل املسؤول واملتورط الرئييس يف مقابر

إبادة   وجرائم  اإلنسانية  ضد  جرائم  الرتكابه  الكا�  محمد  الدولية  الجنائية  للمحكمة  املطلوب�  وأحد 

ج�عية، وقد متت تصفية الكا� يف بنغازي عىل أيدي ميليشيا طارق بن زياد التابعة لنجل خليفة حفرت  

 بعد مداهمته ملقر إقامته. 

يليشيا حفرت يف الحرب عىل العاصمة طرابلس، وقد كان حفرت قد صنفه من  وكان محمد الكا�، قد انضم مل

الحرب عىل طرابلس وضواحيها   السابع، ويف خضم  اللواء  اسم  الكا�  ميليشيا  وأطلق عىل  قواته،  ضمن 

 .2خصوصا مدينة ترهونة، حول الكا� األخ�ة إىل قاعدة هجوم عىل العاصمة طرابلس

 

 الرابط بط التا��: عر�ي، متوفر ع�� الرا RTجثث من مق��ة جماعية �� ترهونة،   10ـأنظر �� ذلك: ليبيا.. انتشال  - 1

،  2021يوليو    27(فيديو)، القدس العر�ي، بتار�خ    -ع�� يد كتيبة تا�عة لنجل حف��  مصادر ليبية تؤكد مقتل قائد مليشيا ال�انيات  - 2

 الرابط متوفر ع�� الرابط التا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1260160-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-10-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7/
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الليبي تطورا مه�، عندما كشفت صحيفة نيويورك تا�ز، عىل ضوء لقاء جمع طاقم   وقد عرف املشهد  

الصحيفة مع سيف اإلسالم القذايف املطلوب لدى املحكمة الجنائية الدولية يف رحلة شاقة إىل منطقة بعيدة  

 حت دافع  ، عن تخطيطه للعودة إىل املشهد السيايس الليبي بشكل تدريجي، ت1ومجهولة يف مدينة الزنتان

حكم البالد وذلك يف ظل دعم داخيل وخارجي مهم، ك� أوضحت أنه ال زال متأثرا بأفكار والده بحيث  

أكد أنه الزال يستمد أفكاره من الكتاب األخرض. مشيدا بفرتة حكم والده، بحيث هاجم بشدة ثورات  

لتي وصلت إليه ليبيا. محمال  الربيع العريب التي أطاحت بحكم والده، واصفا إياها بـأنها سبب الخراب ا 

  مسؤولية تدم� البالد إىل إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما.

وقد ترددت الصحفية التي حاورت سيف اإلسالم، قبل أن تطرح عىل سيف اإلسالم سؤال هل ال يزال سجينا،  

الثوار الذين اعتقلوه  فجاءت إجابته عىل أنه رجل حر وينظم صفوفه من أجل عودة سياسية، مش�ا إىل أن  

 خاب أملهم وتحللوا من وهم الثورة وأدركوا أنه حليف قوي، واصفا عىل أنه تحول من أس� إىل أم� منتظر. 

وأشارت الصحيفة، إىل أن سيف اإلسالم استغل غيابه عن الساحة، ليعيد تنظيم القوة السياسية لوالده،  

التي الوحدة  أن تعيد  بأن عودته ممكن  الزمن بعد اإلطاحة بحكم    بحيث يعتقد  فقدت منذ عقد من 

القذايف. ك� هاجم الطبقة السياسية يف بالده مؤكدا أنها طبقة فاشلة مل تجلب إال البؤس لليبي�، مشددا  

عىل أنه حان الوقت للعودة إىل املايض، بحيث أشارت الصحيفة إىل الطموح الكب� لسيف اإلسالم  

 

، متوفر ع�� الرابط 2021يوليو    30، بتار�خ  21: سيف القذا�� �عود للمشهد تدر�جيا و�خطط �حكم ليبيا، عر�ي  NYTحس�ن مصطفى:    - 1

 الرابطالتا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1375308/NYT-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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استطالع الرأي املحدودة التي تم إجراؤها والتي أظهرت أن أعداد مهمة  يف حكم ليبيا، خصوصا بعد بيانات  

 من الليبي� عربوا عن ثقتهم فيه. 

وبذلك، �كن القول أن عودة سيف اإلسالم القذايف يف هذا التوقيت لها داللة قوية، مع التحوالت التي  

مراكز الفاعل� يف املشهد الليبي    شهدتها ليبيا يف اآلونة األخ�ة يف ظل التغ�ات التي حصلت يف معادلة

سواء عىل مستوى القوى الداخلية أو الخارجية، بحيث يرى أن الظرفية الحالية أكرث مالمئة لرجوعه إىل  

الواجهة يف ظل الدعم الداخيل خصوصا من بعض القبائل املؤثرة يف العديد من املناطق الليبية، وبعض  

يعد أفضل خياراتها من أجل الحفاظ عىل مصالحها االسرتاتيجية  القوى الخارجية وعىل رأسها روسيا التي  

 يف ليبيا. 

 التطورات السیاسیة للمشهد اللیبي  

أما في� يخص التطورات السياسية وتفاعالت القوى الخارجية مع امللف الليبي، فقد عرفت العديد من 

 األحداث ومن أبرزها كالتايل:  

إطار جهودها من أجل حل اإلشكاليات وإزالة العوائق   الليبي، ويفيف امللف   دور األمم املتحدة� يخص في

يف إفادة مقدمة إىل مجلس األمن من انهيار   البعثة األممية إىل ليبياحذرت فقد حول العديد من امللفات، 

عرقلة املسار    بعض األطراف  اتفاق وقف إطالق النار وبالتايل استعصاء تنظيم االنتخابات، بسبب محاوالت

ايس من إرصارها عىل وضع مجموعة من العراقيل أمام أي تسوية للعملية السياسية عرب فرض رشوطها السي

كافة األطراف الليبية إىل  املبعوث األممي إىل ليبيا يان كوبيتش قبل تنظيم االنتخابات، ويف هذا اإلطار دعا 

املقرر، محذرا   االنتخابات يف موعدها  إجراء  أجل  الجهود من  بكل  تستهدف القيام  التي  املحاوالت  من 

عرب عدم الس�ح للحكومة ببسط سيطرتها عىل األرض.    بنوذه  تعطيلها، مش�ا إىل عدم التزام حفرت بتنفيذ

استمرار تواجد املرتزقة والقوات األجنبية يف ليبيا، باعتبارها من أبرز العوائق التي تقف أمام  من  محذرا  

 .1ليبيا  استقرار 

يف ليبيا، فقد أكدت مصادر مرصية، أن القاهرة ستلعب دور الوساطة    الدور املرصي  أما في� يخص تطورات

وخليفة حفرت، بحيث نجحت هذه الوساطة   يف لقاء مرتقب ب� رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة

ستشمل  بحيث  بنغازي  يف  اللقاءات  هذه  أوىل  وستكون  الطرف�،  ب�  تفاه�ت  إىل  التوصل  يف 

 

، متوفر ع�� الرابط  2021يوليو    15تحذير أم�ي من ا��يار وقف إطالق النار و�عذر إجراء االنتخابات بليبيا، و�الة األناضول، بتار�خ    -1

 الرابطالتا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/2305769
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الدولة، وذلك عرب مقايضة  النقاشا بينه� وهي مترير ميزانية  الخالف  القضايا محل  الطرف� أهم  ت ب� 

  ليبي عليها مبجلس النواب مقابل ضخ الحكومة الليبية ملياري دينار    بحيث يتم مترير األخ�ة بالتصويت

ن وراء التصويت  وذلك لدفع رواتب للمنتسب� إليه. وتسعى الحكومة الليبية م  بخزينته عىل مرحلت�، 

 .1عىل امليزانية إىل متكينها من السيطرة عىل الرشق الليبي للتمهيد لتنفيذ الحدث االنتخايب املقرر آخر العام

مع    خر تطورات املشهد اللليبيآ ، وملناقشة  ويف إطار تفاعالت السلطة التنفيذية مع قوى إقليمية ودولية

الرتيك اتصال هاتفي  الجانب  الرتيك، جمع  االنتقايل  الرئيس  املجلس  برئيس  أردوغان  محمد    رجب طيب 

نائية  ، ناقش من خالله آخر تطورات الوضع يف ليبيا. بحيث حرص الجانبان عىل تطوير العالقات الثاملنفي

 ليبيا. ردوغان دعم بالده التام للمجلس الرئايس واالستقرار الكامل يف أيف شتى املجاالت، ك� جدد 

اتفقا  و  االهت�م  قد  ذات  القضايا  كافة  ملتابعة  دوري  بشكل  والتشاور  التنسيق  رضورة  عىل  خالله  من 

املشرتك، وعىل إثر ذلك تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول التطورات واملستجدات اإلقليمية والدولية،  

بتونس األحداث  إقليمي مهم وهو مجريات  التناقش حول مستجد  تم  تأث�اتها عىل    وعىل ذلك  ومدى 

 .2ليبيا

 

 ، ويف خضمها أجرى الجزائرويف نفس السياق، قام رئيس املجلس الرئايس الليبي بأول زيارة من نوعها إىل  

املنفي والوفد املرافق له، العديد من املباحثات شملت تعزيز العالقات الثنائية ب� البلدين خصوصا    محمد

 .3ناطق جنويب ليبيا املجاورة للجزائريف الجانب األمني وذلك عرب تأم� م

 

 الرابط ، متوفر ع��الرابط التا��: 2021يوليو  28طة مصر�ة، العر�ي ا�جديد، بتار�خ لقاء مرتقب ب�ن الدبيبة وحف�� بوسا - 1

، متوفر ع�� الرابط التا��:  2021يوليو    30أردوغان ورئيس ا�جلس الرئا�ىي اللي�ي يبحثان عدًدا من القضايا، و�الة األناضول، بتار�خ  - 2

 الرابط

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021يوليو  28ا�جزائر.. تبون واملنفي يبحثان تأم�ن ا�جنوب اللي�ي، و�الة األناضول، بتار�خ - 3

، متوفر ع��الرابط 2021يوليو    28عر�ي، بتار�خ    TRTأنظر أيضا: خالل لقائھ املنفي.. تبون: ا�جزائر رهن إشارة ليبيا وجاهزة ملساعد��ا،  

 الرابطالتا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2318745
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/2318745
https://www.trtarabi.com/now/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-6177338
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ليبي، مربزا يف ذات  -ويف معرض ذلك، أكد املنفي أن أمن الجنوب الليبي، هو أمن قومي مشرتك جزائري

املحوري للجزائر يف تسوية األزمة  األمر عىل أهمية فتح املعابر ملا فيه مصلحة البلدين، مشددا عىل الدور 

ساهم الجزائر يف املصالحة الوطنية باعتبارها أحد أهم أسس االتفاق السيايس،  الليبية مبديا تطلعاته بأن ت 

. ك� رحب 2021ديسمرب    24وذلك لض�ن الوصول إىل االنتخابات الربملانية والرئاسية املزمع تنظيمها يف  

مسار االنتقال  مبا أبداه الرئيس الجزائري من ترحيب إزاء استعداد بالده ملساعدة السلطة التنفيذية يف تأم�  

الد�قراطي. ويف هذا الجانب أكد عبد املجيد تبون عىل أن الجزائر رهن السلطات الليبية يف إنجاز متطلبات 

اإلرادة   رؤية وأن  أو  أي أط�ع  لديها  ليس  بالده  أن  إّىل  املستعصية، مش�ا  املشاكل  املرحلة عرب حلحلة 

 ا. الشعبية الليبية هي التي لها الحق يف تقرير مص�ه

الليبي   الجزائر تهدف إىل تحقيق هدف� مزدوج�، من الجانب  وبحسب مراقب�، فإن زيارة املنفي إىل 

تسعى السلطة التنفيذية الليبية إىل تأم� املسار االنتقايل يف أوضاع وبيئة مستقرة وباالعت�د عىل الطرف 

د أنشطة الج�عات اإلرهابية وأيضا الجزائري، بين� تسعى الجزائر إىل تأم� حدودها يف ظل تنامي تهدي

التابعة لخليفة حفرت يف ظل توايل تحديه الرصيح لسيادة الجزائر وتهديد أمنها   خطر امليليشيات 

 )1(وذلك عرب إغالقه للحدود الجنوبية مع الجزائر وإعالنها كمنطقة عسكرية.

 

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

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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