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 "وعى صناع الوعي"

 

 فریق املرصد إعداد:  

 تطورات املشهد اللیبي

يف خضـم التطورات امليدانية، أعلنت السـلطات الليبية، إحباطها ملخطط خط� بأيادي خارجية  

ارة العنف والفوىض يف البالد   ذه عرب مجموـعة متتهن الجرـ�ة املنظـمة يســــتـهدف إـث يتم تنفـي

ية، وقد متثلت  وافتعال أزمات   ياـس احة الليبية العديد من التطورات امليدانية والـس هدت الـس ـش

التطورات يف ـتدهور األوضــــاع األمنـية يف طرابلس عىل ضــــوء تـجدد االشــــتـباـكات    أبرز ـهذه

املسـلحة، باملقابل شـهد الواقع امليدا� أيضـا إصـدار أوامر بالقبض عىل سـيف اإلسـالم القذايف،  

ــحيفة نيويورك  ــحفية أجرتها معه ص ــوء مقابلة ص وذلك بعد عودته للظهور من جديد عىل ض

ــهد امل ــات مع أطراف إقليمية ودولية تا�ز. يف املقابل ش ــل النقاش ــيايس تواص ــار الس   حولس
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ا تلك املتعلقة بإجراء االنتخابات العامة الليبية نهاية العام الجاري. وذلك  تطورات امللف الليبي خـصوـص

عىل ـضوء تحركات خارجية للـسلطة التنفيذية وتفاعالت أطراف إقليمية ودولية، وقد كانت أبرز أحداث  

 كالتايل:    املشهد الليبي

 التطورات املیدانیة للمشهد اللیبي

 عودة االشتباکات املسلحة يف العاصمة طرابلس

هدت التطورات امليدانية تطورا الفتا   تباكات إىل العاصـمة طرابلس وذلك عىل إثر اندالع   بعدـش عودة االـش

ة وه� وحدة النخبة  مواجهات عنيفة باألســلحة الثقيلة ب� وحدت� عســكريت� تابعت� للســلطات الليبي

قتال، وجهاز دعم االسـتقرار يف الضـاحية الجنوبية لطرابلس خصـوصـا يف منطقة صـالح الدين   444اللواء  

 وطريق السدرة، وذلك بحسب ما أعلنت عنه القيادة العسكرية يف العاصمة.

تنظيم االنتخابات يف  ويف رد فعل الســلطة التنفيذية املؤقتة واملســؤولة عن تســي� شــؤون البالد إىل ح�  

، دعا املجلس الرئايس الليبي إىل رضورة وقف جميع االـشتباكات وعودة القوات إىل ثكناتها،  2021ديـسمرب 

وتأكيده عىل أن كافة الوحدات العســـكرية ملزمة باالنضـــباط والتقيد مبا يصـــدر من تعلي�ت وبالغات 

 تحظر التحرك دون إذن مسبق.

ـطاـلب املجلس رـئاســــة األرـكان الـعاـمة إىل رضورة اتـخاذ اإلجراءات الفورـية    وعىل إثر ـهذا التطور املقلق

العـام   التحقيق معهم من طرف املـدعي  القوات، من خالل  لهـذه  ـطاء األوامر  إع حيـال من كـان وراء 

 العسكري واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم.

كرار مثل هذه األحداث، وأن أي  وقد أكد الرئايس يف خضـــم هذه املعطيات عىل أنه لن يتم الســـ�ح بت

ــكل خطرا   ــوابط، فإنها تدخل يف إطار الجر�ة التي يعاقب عليها القانون ألنها تشـ مخالفة للقوان� والضـ

 عىل أمن وسالمة الوطن واملواطن.

ة إىل رضورة اإلرساع يف التحقيق حول   دبيـب د اـل د الحمـي ة عـب ة الليبـي ب رئيس الحكوـم ـطاـل ه،  انـب ومن ـج

 شتباكات والوقوف عىل خلفيتها وفاعليها، واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة.حيثيات هذه اال 

ــور مجموعة من  ــتباكات وبحضـ ــأن هذه االشـ ــاءلة بشـ ــة مسـ وعىل إثر ذلك، عقد الدبيبة جلسـ

كرية،   تخبارات العـس يات األمنية، أبرزها مدير إدارة االـس خـص األخ� لرئيس الحكومة    حيث قدمالـش

 بشأن االشتباكات التي حصلت يف الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس.    تقريرا تفصيليا
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كيل لجنة تقيصـ حقائق للبحث والتحري حول ما عرفته  ة األركان بتـش وبناء عىل ذلك، كلف الدبيبة رئاـس

طرابلس من اشــتباكات، مع إعطائه التعلي�ت الســتك�ل التحقيق والخروج بالنتائج بشــكل واضــح، وقد  

مـيد اـلدبيـبة يف ـهذا اإلـطار مبـعاقـبة ـكل من تورط يف أـحداث منطـقة طرابلس العســــكرـية  توـعد عـبد الح

 واتخاذ القرارات القانونية الالزمة ضدهم.

ومن جانبها أعربت البعثة األممية إىل ليبيا عن قلقها البالغ إزاء اســتمرار االشــتباكات املســلحة من خالل  

العاصمة طرابلس، مع دعوتها إىل الوقف الفوري لجميع  إطالق نار عشوايئ يف مجمعات آهلة بالسكان يف

األع�ل العدائية ورضورة م�رســة أقىصــ درجات ضــبط النفس، ك� طالبت الســلطات الليبية إىل تحمل  

 مسؤولياتها يف ض�ن ح�ية املدني� والسيطرة عىل الوحدات العسكرية املنضوية تحت لواءها.

 

بعد أن عرف املـشهد الليبي حدثا بارزا، متثل يف ظهور نجل معمر القذايف األكرب ـسيف اإلـسالم علنيا  

عرب مقابلة أجرتها معه صـــحيفة نيويورك تا�ز، أظهر من خاللها نيته العودة للمشـــهد الســـيايس  

ــكر ــدر مكتب املدعي العام العس ــحفية أوامره للجهات  الليبي، أص ي الليبي بعد هذه املقابلة الص

األمنية والعسـكرية ومن بينها إدارة الرشـطة العسـكرية واالسـتخبارات العسـكرية والعامة وجهاز  

الردع ملكافحة اإلرهاب والجر�ة املنظمة ...بالبحث والتحري عن سيف اإلسالم وإلقاء القبض عليه  
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ئم قتل وتعذيب واســـتعانته مبرتزقة لتنفيذ العديد من الجرائم، ويف  وإحالته عىل القضـــاء لتورطه يف جرا

ــالم بناء عىل نتائج التحقيقات الجنائية التي تجرى  ــيف اإلس ــار س ــبط وإحض هذا اإلطار فقد جاء أمر ض

بشــأن امللف املتعلق بالجرائم املرتكبة من طرف املرتزقة الروس املنتم� لـرشـكة فاغ� أثناء الهجوم عىل 

في� ســمي بعملية الكرامة التي قادها خليفة حفرت واســتمرت ألكرث من عام وفشــل فيها األخ�  طرابلس  

بالســيطرة عىل طرابلس مرتبكا خاللها مبعية ميليشــياته واملرتزقة املنتم� إليه خصــوصــا الروس جرائم ال 

 حرص لها ضد املدني�.

ذا التوقيت إىل عودته للمشهد السيايس  ومن املعروف أن سيف اإلسالم القذايف وداعميه يسعون يف ظل ه

اع مؤرش الطموح   ايل ارتـف الـت ة، وـب ة الوطنـي ــالـح ة املصــ ايب وذـلك عرب بواـب الليبي مع اقرتاب املوـعد االنتـخ

بخـصوص ترـشحه لالنتخابات الرئاـسية يف ظل الدعم الداخيل خـصوـصا من بعض القبائل املؤثرة يف العديد  

ارجية وعىل رأـسها روـسيا التي يعد أفـضل خياراتها من أجل الحفاظ  من املناطق الليبية، وبعض القوى الخ

 عىل مصالحها االسرتاتيجية يف ليبيا.

ــيف القذايف الرتكابه جرائم قتل وتعذيب يف   ــدار أوامر بإلقاء القبض عىل س ويف الوجهة املقابلة، ومع إص

ق ما سمي مبرشوع مصالحة وطنية حق املدني�، عرف املـشهد الليبي باملوازاة إعالن الحكومة الليبية إطال 

ـشاملة يتـضمن اإلفراج عن العديد من املعتقل� الـسياـسي�، هذه الخطوة التي عرفت ردود أفعال  رافـضة  

لها الشت�ل الئحة املفرج عنهم أس�ء ارتبطت بارتكابها جرائم ضد الليبي� ومن أبرزهم الساعدي القذايف  

ــارك يف جرائ ــد الليبي� منذ ثورة  نجل معمر القذايف والذي شـ من فرباير والتي أدت إىل   17م متنوعة ضـ

تمر  ؤول� يف   42ـسقوط نظام القذايف الذي اـس ع الذي خلقه إطالق رساح مـس عاما. وردا عىل الجدل الواـس

عهد القذايف، أصـدر الرئايس الليبي بيانا، جاء فيه أن قرار اإلفراج عىل بعض املعتقل� جاء بناء عىل أحكام  

وأن املجلس سيواصل وبتنسيق مع الجهات القضائية اإلفراج عن سجناء آخرين ..ويف هذا الجانب   قضائية

نددت العديد من الجهات الداخلية والخارجية خصــوصــا الحقوقية منها بهذه الخطوة التي اعتربتها خرقا  

ايا عالقة مل يحـسم األم ا أنه ال زالت هناك قـض ر فيها مرتبطة  للقانون وتعدي عىل حقوق اإلنـسان خـصوـص

 .2011باألس�ء املفرج عنهم وعىل رأسهم الساعدي القذايف ومن أبرزها مجزرة سجن أبو سليم يف العام  

عندما تم تـسليمه من قبل النيجر التي فر إليها منذ ـسقوط نظام   2014جن الـساعدي القذايف منذ  وقد ـسُ 

ــوء . وقد وجهت له تهم قتل وتعذيب واغتيال يف حق م2011والده يف   دني� ليبي� وذلك عىل ضـ

 تورطه يف القمع الدموي لالنتفاضة الليبية التي أدت إىل سقوط نظام القذايف.  

ؤول� آخرين من أبرزهم  تة مـس اعدي القذايف، ـس افة إىل الـس ملت الئحة املفرج عنهم باإلـض وقد ـش

ي كان يشــغل مدير مكتب القذايف أحمد رمضــان وامللقب بالصــندوق األســود ملعمر القذايف، والذ
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ب أمنية   غل مناـص افة إىل ناجي حرير القذايف الذي كان يـش ب رئيس األركان واملخابرات، باإلـض ا منـص أيـض

 رفيعة يف عهد القذايف من ضمنها قيادة كتيبة محمد املقريف املسؤولة عن أمن القذايف.

ـباعتـبار أن املصــــالـحة  وـقد انتـقد الـعدـيد من املراقب� واملحلل� للشــــأن الســـــيايس الليبي، ـهذه الخطوة 

الوطنية التي أطلقتها الحكومة الليبية اقتـرصت عىل آل القذايف واملـسؤول� يف نظامه ومنارصيه مع إقـصاء  

ــملها الئحة اإلفراج. بحيث أكد هؤالء أن هذا القرار   ــاحة الليبية كان يجب أن تشـ أطراف عديدة يف السـ

ــالحة وطنية، وذلك خ ــية وليس مص ــياس ــفقات س ــالح وأجندة بعض األطراف التي  عبارة عن ص دمة ملص

ان   ا رـه ة ومن أهمـه ادـم ة الـق ا خالل املرحـل الف معـه ا والتـح دف دعمـه ة بـه الـي ـطة الـح د يف الســــل تتواـج

 االنتخابات وذلك يف ظل استغالل ما يتمتع به املفرج عنهم من دعم قبيل هام وواسع.

 التطورات السیاسیة للمشهد اللیبي

ظهر العديد من التطورات التي شــهدها العاصــمة طرابلس  عىل ضــوء الذي يُ   ،يف مقابل املشــهد امليدا�

هد املشـهد السـيايس تفاعالت عديدة، مع اقرتاب   تباكات املسـلحة العنيفة يف بعض أحياءها، ـش تجدد االـش

مرب   توري   2021املوعد االنتخايب يف ديـس ات حول اعت�د اإلطار القانو� والدـس ل النقاـش لها، وتنفيذ  وتواـص

خارطة الطريق املتفق عليها من أجل إزالة العقبات أمام تنظيمها يف موعدها املحدد، باإلـضافة إىل تفاعل  

األطراف اإلقليمـية مع املشـــــهد الليبي عرب تنظيم مجموـعة من االجت�ـعات لـتذيـيل املعوـقات التي تقف  

بي ومؤمترات برل� يف شـقيها  أمام تنفيذ خارطة الطريق املتفق عليها وفق مخرجات امللتقى السـيايس اللي

 السيايس واألمني وكان آخر هذه النقاشات هو االجت�ع التي احتضنته الجزائر لدول الجوار الليبي.
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 : تأکید املوعد يف ظل تحدیات الحدث2021انتخابات دیسمبر 

 

ا    2021من ديســــمرب    24تجرى يف   ك طبـق ا�، وذـل ايس والربـمل ا الرـئ ة يف شــــقيـه ة الليبـي اـم ات الـع اـب االنتـخ

. وـقد عرـفت 2020نوفمرب   15ملخرـجات نـتائج اجت�ـعات ملتقى الحوار الســـــيايس الليبي املنعـقد بـتاريخ  

� يف  عملية تسـجيل الناخب� إقباال مه� بحسـب املفوضـية العامة لالنتخابات بحيث وصـل عدد املسـجل

 ناخب وناخبة. 971ألفا و 830الجداول االنتخابية مليون� و

ــائح مع   ــية االنتخابات يف ليبيا ع�د الس ــار االنتخابات الليبية، بحث رئيس مفوض ــم متابعة مس ويف خض

ه االتحاد األورويب   اباديل إمكانية دعم املجتمع الدويل وعىل رأـس يه ـس ف� االتحاد األورويب يف ليبيا خوـس ـس

. بحـيث اســــتعرض الـجانـبان مســــتـجدات العملـية  2021ـية االنتـخابـية املزمع تنظيمـها يف ديســــمرب  للعمل

االنتخابية وفق املعطيات الســياســية الراهنة، ومدى جاهزية املفوضــية وخاصــة بعد مرحلة تســجيل  

الجهود  الناخب� وأهم ما تبقى من املـسار التحـض�ي للعملية االنتخابية. ومن جانبه مثن خوـسيه ـساباديل  

التي تقوم بها املفوـضية في� يخص تـسجيل الناخب�. ك� أبدى اـستعداد بعثة االتحاد يف ليبيا إىل التعاون  

 مع املفوضية يف جل مجريات الحدث االنتخايب من أجل إنجاحه.

ومن جانبها، أعلنت الســفارة األمريكية يف ليبيا أن ســف�ها ريتشــارد نورالند قام بزيارة للقاهرة،  

ــمرب وذل ــية الليبية املقررة يف ديسـ ك يف إطار الجهود األمريكية لدعم االنتخابات الربملانية والرئاسـ

ــتورية وقانونية لتنظيم 2021 ــل إىل قاعدة دس ــعبة للتوص ــويات الص ــبيل دعم التس ، وذلك يف س
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الحاسمة    االنتخابات يف موعدها املحدد. داعية الشخصيات الرئيسية إىل استخدام نفوذها يف هذه املرحلة

 من أجل إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة تدعم حق الليبي� يف اختيار ممثليهم.  

ــؤول�   ــنطن إىل ليبيا أنقرة، وتباحث خالل هذه الزيارة مع كبار املس ــياق، زار مبعوث واش ويف نفس الس

ة الرـئاســـــية والرب  اـية الـعام  األتراك وذـلك يف إـطار تعزيز األدوار من أـجل دعم االنتـخاـبات الليبـي ة نـه ـملانـي

الجاري، بحيث تركزت املشـــاورات حول رضورة التعجيل يف وضـــع األســـاس الدســـتوري واإلطار القانو�  

الالزم� إلجراء هذه االنتخابات، وقد أكد الطرف األمرييك يف هذا الجانب عىل أن واشنطن تسعى لتقديم  

د�قراطية وبعيدة عن الضغوط الخارجية من  الدعم الالزم من أجل  مرور االنتخابات يف أجواء تسودها ال

 أجل مستقبل أفضل لليبي�.

ــمها مع وزير الخارجية املغريب نارص بوريطة   ــارد نورالند بزيارة إىل املغرب، ناقش يف خضـ ك� قام ريتشـ

الســبل الكفيلة التي �كن للمجتمع الدويل مســاعدة الســلطات الليبية إلمتام مســار تنظيم االنتخابات 

. وـقد أـكد الطرـفان عىل رضورة اإلرساع ـباعت�د اإلـطار الـقانو�  2021املزمع عـقدـها يف ديســــمرب  الـعاـمة  

 والدستوري كأرضية رضورية لتنظيم االنتخابات الرئاسية والربملانية املقبلة.

انو�   ات وأبرزه ـعدم إقرار اإلـطار الـق اـب ــاق التحضــــ� لالنتـخ ات التي تواـجه ســــ� مســ ـطار العقـب ويف إ

والدسـتوري لها، باإلضـافة إىل املعطيات امليدانية التي تنذر بعودة لغة السـالح، حذر املبعوث األممي إىل  

لجاري، ألن ذلك ســيتيح مجاال  ليبيا يان كوبيتش من عدم عقد االنتخابات يف موعدها املقرر نهاية العام ا

ــاعدة   ــائل الدعم واملس ــددا عىل رضورة تقديم املجتمع الدويل جل وس ــام ب� الليبي� مش لتعزيز االنقس

لضــ�ن نزاهة العملية االنتخابية، ك� دعا كوبيتش الدول األعضــاء باألمم املتحدة إىل إرســال فرق ملراقبة  

واملؤســســات الليبية وعىل رأســها املفوضــية الوطنية العليا  االنتخابات بالتنســيق والتعاون مع الســلطات  

 لالنتخابات ووزارة الخارجية.

ــي عند زيارته إىل إيطاليا   ــتعرض رئيس املجلس األعىل للدولة الليبي خالد املرشـ ــياق، اسـ ويف نفس السـ

ــياليت   ــيوخ اإليطايل ماريا كاسـ ــة مجلس الشـ والتي ال التحديات التي تواجه العملية االنتخابية مع رئيسـ

تقترصـ يف معيقات اإلطار القانو� والدسـتوري لالنتخابات بل متتد لتحديات ميدانية أمنية تتجىل يف عدم  

ويف خضم    .سيطرة الحكومة عىل كامل البالد خصوصا بعض املدن التي تسيطر عليها ميليشيا خليفة حفرت

نظيم االنتخابات، موضــحا أنه ن املجلس عىل وشــك االنتهاء من إعداد قوان� تأ ذلك، أكد املرشــي 

يعمل من أجل الوـصول إىل اتفاق ورؤية مـشرتكة إلنـشاء قاعدة دـستورية تؤطر العملية االنتخابية، 

أـما رئيســــة مجلس الشــــيوخ اإليـطايل فـقد أـكدت مـتابـعة املجلس ـباهت�م كب� تطورات العملـية 
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 ووفق مخرجات برل� للوصول لالنتخابات.  السياسية يف ليبيا ضمن اإلطار املتفق عليه يف االتفاق السيايس

اس،   ايكو ـم ا� ـه ة األـمل ارجـي اقش مع وزير الـخ د ـن ة، فـق دبيـب د اـل د الحمـي ة عـب ة الليبـي ا رئيس الحكوـم أـم

التـحدـيات التي تواـجه إجراء االنتـخاـبات الليبـية عـند زـيارة األخ� للـعاصـــــمة طرابلس، وـقد ـناقش الطرـفان  

امليضــ قدما نحو تنظيم االنتخابات يف موعدها املحدد نهاية العام  آخر التطورات الســياســية، وإمكانية  

 .الجاري

ومن املغرب، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة ـصالح أنه حان الوقت للحـسم يف مـسألة الـرشعية من خالل  

  االنتخابات، وأن مـشكلة االنقـسام لن تحل إال عن طريق تنظيم االنتخابات الربملانية والرئاـسية، داعيا دول 

الجوار والدول العربية واملجتمع الدويل إىل املســاهمة بشــكل فعال  يف تنظيم العملية االنتخابية، وعطفا 

دخالت   املؤمترات أو الـت ة لن تـحل ـب ة الليبـي ـطة أن األزـم ارص بوري ة املغريب ـن ارجـي د وزير الـخ ك أـك عىل ذـل

ــات الد�قر ــيأيت من طرف الليبي� من خالل امل�رس اطية عرب االنتخابات التي تعترب  الخارجية بل الحل س

 األفق الوحيد إلنهاء أتون االنقسام واألزمة السياسية القامئة منذ سنوات.

ومن مجمل ذلك، فعىل الرغم من االتفاق ب� الفرقاء الليبي� عىل تنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السيايس  

تخابات رئاسـية وبرملانية حرة ونزيهة  وباقي اللقاءات التي خصـصـت لألزمة الليبية، ومن أبرزها تنظيم ان

ومـستقلة وفق خارطة الطريق املرـسومة والتي حظيت بدعم دويل كب� ومتت تزكيتها بقرارات ـصادرة عن 

زال يعرتض ـهذا املســــار مجموـعة من العراقـيل، منـها إشـــــكاالت ـقانونـية تتجىل يف ـعدم  يمجلس األمن، ال 

و� وأرضـــــية دســــتورـية لتنظيم االنتـخاـبات املقررة نـهاـية الـعام  االتـفاق ب� الفرـقاء الليبي� عىل إـطار ـقان

الـجاري. وعىل املســــتوى املـيدا� ـعدم التزام خليـفة حفرت بتنفـيذ اتـفاق وقف إطالق الـنار وعرقلـته لعـمل  

ــودة من خارطة الطريق وتنفيذ الخطوات املتفق   عمل الحكومة الليبية من خالل تحقيق األهداف املنشـ

تنظيم االنتخابات نهاية العام. ويتضح جليا من خالل مجموعة من املعطيات أن خليفة   عليها للوصول إىل

حفرت وبعض القوى الخارجية التي تدعمه يسـعون إىل عرقلة املسـار السـيايس ومن ضـمنه تنظيم العملية  

ــمرب ــية ملا بعد ديس ــياس ــق االنتخايب والعملية الس ، 2021  االنتخابية ألن األخ� بات يدرك أنه خارج النس

لذلك يـسعى بكل أدواته إىل إفـشال مخطط خارطة الطريق للوـصول إىل هدف تعطيل العملية االنتخابية  

 ه للخيار العسكري الذي ال يجد غ�ه بديال لبقائه يف واجهة املشهد الليبي.ئوإحيا
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 اجتماع دول الجوار حول لیبیا: الحیثیات والنتائج

 

ـيل مجموـعة من  لزارـيا ـلدول الجوار الليبي، وذـلك من أـجل ـتذ احتضـــــنت الـعاصـــــمة الجزائرـية اجت�ـعا و 

ــ االجت�ع املبعوث األممي إىل ليبيا يان كوبيتش إىل   ــية، وقد حرض ــياس العقبات التي تواجه العملية الس

ــاد والكونغو الد�قراطية إىل   ــودان والنيجر وتش ــ والس جانب وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر ومرص

م لـجامـعة اـلدول العربـية وأيضــــا من ـجاـنب االتـحاد اإلفريقي مفوض االتـحاد للشــــؤون  ـجاـنب األم� الـعا

 السياسية والسلم واألمن.

وقد جاء هذا االجت�ع يف ظل التحديات التي تواجه املسار السيايس لحل األزمة عىل ضوء العطل الحاصل  

ر القانو� والدســـتوري لالنتخابات يف ظل إخفاق ملتقى الحوار الســـيايس الليبي والربملان يف إعداد اإلطا

العامة وذلك عىل مقربة من توقيتها يف ديـسمرب املقبل، ولذلك جاء هذا االجت�ع كمحاولة لدفع األطراف 

الليبية برضــورة ترســيع تنفيذ خارطة الطريق وفق قرارات الرشــعية الدولية، وذلك تفاديا لفشــل املســار  

 حل العسكري من جديد.السيايس وبالتايل إمكانية فتح بوابة ال

 أوال: مضامین اجتماع دول الجوار اللیبي 

 :يف خضم هذا االجت�ع متت مناقشة املحاور التالية

ملف االنتخابات من خالل  تحضـــ� اإلطار القانو� واألرضـــية الدســـتورية لتنظيمها يف موعدها   -

ــار االنتخايب من أجل  املقرر نهاية العام الجاري، والوقوف عىل مجمل التحديات التي تواجه امل سـ

 إيجاد السبل ملعالجته. لض�ن تنظيمها يف موعدها وعدم ترحيلها ملوعد الحق.
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 استعراض الوضعية األمنية السائدة يف ليبيا وانعكاساتها عىل دول املحيط،   -

ــائل الكفيلة لتمك� دول الجوار الليبي من تفعيل جهودها تحت الرعاية   - ــبل والوسـ التطرق للسـ

أـجل ترتـيب املســــار الســـــيايس بـهدف تحيـيد العقـبات التي تواجـهه، وـبالـتايل إنـهاء    األممـية من

 الخالفات وذلك يف سبيل الوصول إىل حل دائم يحفظ أمن واستقرار ليبيا ومعها دول الجوار.

ا ـبالنهوض وبـناء   - الوقوف عىل وضــــع آلـية ـجدـيدة ـملا بـعد االنتـخاـبات من خالل مســــاـعدة ليبـي

 قراطية وإعادة إع�رها.مؤسساتها عىل أسس د�

 ثانیا: مخرجات اجتماع دول الجوار اللیبي: 

يايس:   - يايس  و أكد املجتمع الجانب الـس ار الـس ن عىل الدور املحوري آللية دول الجوار يف دعم املـس

تـحت الرـعاـية األممـية، والعـمل عىل إرشاك ـهذه األطراف يف ـكاـفة االجت�ـعات اإلقليمـية واـلدولـية  

ليبية، ويف إطار ذلك أكد املشــارك� عىل رضورة إرســال وفد وزاري إىل ليبيا من  الخاصــة باألزمة ال

أجل تقييم مسـار العملية السـياسـية، والدفع بها عن طريق تكثيف التواصـل مع جميع األطراف 

والتكامل ب� ـض�ن التنـسيق  األجنبية للتـــــأكيد عىل أهمية تـرسيع وت�ة الحل الـسيايس. وكذلك 

ة وعىل رأســــهـا االتحـاد اإلفريقي  دول الجوار من ج ة والتنظي�ت اإلقليمـي هـة والجهود األممـي

وـجامـعة اـلدول العربـية واالتـحاد األورويب من جـهة أخرى، وذـلك بـهدف تـفادي تكرار وتشـــــعب  

املـبادرات واملســــارات املتـنافســــة يف دعم املرحـلة االنتـقالـية للـحل الـكاـمل يف ليبـيا. وـلذـلك أـكدت 

 رضورة تعزيز ـتداب� بـناء الثـقة من أـجل تهيـئة األرضـــــية املالمـئة إلنـجاح  األطراف املشــــارـكة عىل

ا لقرار مجلس األمن   ات طبـق اـب ــاق االنتـخ وـخارـطة الطريق    2ومخرـجات مؤمتر برل�    2570مســ

ــاملة،   ــالحة الوطنية الش ــبيل لخلق مناخ املص ــيايس باعتبارها الس املنبثقة عن ملتقى الحوار الس

سـاعي االتحاد اإلفريقي يف هذا الجانب من خالل برمجته ملجموعة من  مرحب� يف ذات الوقت مب

   الخطوات التي متهد الطريق لعقد مؤمتر مصالحة وطنية ب� الفرقاء الليبي�.

ــكري:   - ــيادة ليبيا ووحدتها  الجانب األمني والعس ــك دول الجوار بس أكد البيان الختامي عىل متس

كال  المتها، ك� جددوا رفضـهم لجميع أـش التدخالت األجنبية يف الشـؤون الداخلية الليبية، مع  وـس

إدانتهم اـستمرارية تدفق األـسلحة واملرتزقة إىل األرايض الليبية، وذلك يف ظل خرق ـصارخ لقرارات  

الرشـــعية الدولية املمثلة يف قرارات مجلس األمن والتي تحظر توريد األســـلحة إىل ليبيا. ويف هذا  

ودول الجوار الليبي   5+5التنسـيق ب� اللجنة العسـكرية املشـرتكة    اإلطار أكد الوزراء عىل رضورة

في� يخص موـضوع انـسحاب املرتزقة والقوات األجنبية، وذلك من خالل وـضع آلية فعالة وعملية  
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ب� األطراف املعنية لضـ�ن عملية االنسـحاب. وعىل ضـوء ذلك تم اإلقرار بإعادة تفعيل اللجنت�  

ــ ــت� بالس ــ والجزائر مع  الفرعيت� الخاص ــه� عىل التوايل كال من مرص ــة واألمن� اللت� ترأس ياس

 رضورة تحديد املواضيع واملسائل التي تتكفل بتأط�ها هذه اللجان.

 ثالثا: ردود الفعل حول اجتماع دول الجوار:

ة:    ة الليبـي د  الحكوـم ذي انعـق دول الجوار الليبي اـل ات االجت�ع الوزاري ـل يف خصــــم اإلعالن عن مخرـج

ة   انـي ات الربـمل اـب ا نجالء املنقوش، عن إجراء االنتـخ ارجيتـه ة عرب وزيرة ـخ ة الليبـي دت الحكوـم الجزائر، أـك ـب

مرب  ية يف موعدها املقرر يف ديـس ادية الت2021والرئاـس ي ال تزال  ، عىل الرغم من التحديات األمنية واالقتـص

تواـجه انعـقادـها يف توقيتـها املـحدد، مشــــ�ة إىل أن هـناك لجـنة تقنـية ســــتتوىل وضــــع الـجدول الزمني  

النسـحاب املرتزقة والقوات األجنبية من البالد، مؤكدة عىل أنه سـيتم عقد اتفاق أمني يشـمل ليبيا ودول  

أســــاس    ذيطلع إىل نـظام ســـــيايس  الجوار من أـجل ـتأم� االنتـخاـبات، مردـفة قولـها ـبأن حكوـمة بالدـها تت

 د�قراطي وبناء رشاكة متميزة مع دول الجوار.   

ات   د الرؤى ب� دول الجوار يف امللـف ه اإلعالمي عىل رضورة توحـي ايس الليبي، فـقد رصح عرب مكتـب ا الرـئ أـم

االســتقرار  ذات االهت�م املشــرتك التي تتطلب التنســيق والتشــاور ملواجهة جملة من التحديات ولتدعيم  

واـستدامة الـسالم يف ليبيا تنفيذا للقرارات الدولية خـصوـصا تلك املتعلقة بقرارات مجلس األمن. مـش�ا إىل  

أن املجلس  يأمل من جميع دول الجوار دعم املبادرة الليبية يف اســـتفاضـــة مؤمتر دويل لتفعيل مقررات  

 .الرشعية الدولية املتعلقة بحل األزمة الليبية

ات يف    دة:األمم املتـح اـب إجراء االنتـخ ــك ـب ان كوبيتش الجميع إىل التمســ ا ـي د املبعوث األممي إىل ليبـي أـك

موعدها املقرر نهاية العام الجاري، مشـــددا عىل رضورة ترســـيع إقرار اإلطار القانو� والدســـتوري التي  

ودول الجوار إىل    ســتجري عىل أســاســه االنتخابات العامة املقبلة. ك� دعا الدول الفاعلة يف امللف الليبي

إرســال مراقب� إىل االنتخابات الليبية العامة مع رضورة العمل والتنســيق املشــرتك ب� ليبيا ودول الجوار  

ة. أـما يف الشــــق األمني فـقد نوه إىل أن العـمل   ائـي ات الثـن اقـي ة وفق االتـف الـي من خالل إدارة الـحدود بفـع

ق النار، مؤكدا عىل عدم تفعيل البند الخاص  مســـتمر في� يخص نرشـــ الفريق األول ملراقبي وقف إطال 

ــب بل متتد تداعياته   ــكل عائقا وتحديا كب�ا ليس لليبيا فحس بخروج املرتزقة والقوات األجنبية يش

 إىل دول الجوار الليبي.

من ـجانبـها رحـبت الوالـيات املتـحدة عرب ســـــفارتـها يف ليبـيا مبخرـجات االجت�ع     الوالـيات املتـحدة:

الجوار الليبي، بحـيث اعتربـته خطوة مهـمة يف دعم اســــتقرار ليبـيا واألمن اإلقليمي،  الوزاري ـلدول  

ــتك�ل تنفيذ خارطة الطريق املتفق عىل تنفيذها من خالل إجراء االنتخابات العامة   داعية إىل اسـ

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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ل�  بشــقيها الرئايس والربملا� يف موعدها املقرر يف ديســمرب املقبل، وأيضــا العمل عىل ســحب جميع املقات

 والقوات األجنبية من ليبيا يف أقرب اآلجال.

أما مرصـ فقد أكدت عرب وزير خارجيتها سـامح شـكري عن موقف مرصـ الثابت إزاء األزمة الليبية  مرصـ:  

وهو السعي نحو تعزيز بنية األمن واالستقرار يف ليبيا، مش�ا إىل الدور الفاعل التي تلعبه مرص إزاء امللف  

حسـب قوله إىل تغليب الحلول السـياسـية الليبية يف سـبيل الحفاظ عىل وحدة    الليبي من خالل السـعي

ليبيا واسـتقرارها وتوحيد مؤسـسـاتها الوطنية، وذلك من أجل الوصـول إىل هدف تحقيق تسـوية شـاملة  

تنتهي معها كل اإلشـكاليات العالقة، منوها بالدور الهام التي تقوم به دول الجوار يف إطار السـعي إلعادة  

ــعب الليبي يف بناء دولة  اال  ــيايس إىل ليبيا من أجل تحقيق التطلعات املرشــوعة للش ــتقرار األمني والس س

العســكرية املشــرتكة، كان آخر   5+5مســتقرة مشــيدا يف ذات الوقت باألدوار والنتائج التي حققتها لجنة 

ــد ــتك�ل مهامها ش ــاحيل ب� الغرب والرشــق، ومن أجل اس ــكري عىل هذه النتائج فتح الطريق الس د ش

رضورة توف� الدعم الكامل خصـــوصـــا يف ملف خروج املرتزقة واملقاتل� األجانب والقوات األجنبية من  

 كافة األرايض الليبية.

ــدد وزير الخارجية املرصــي عىل رضورة اإلرساع يف   ــق االنتخابات، ش ــيايس املتعلق بش أما يف الجانب الس

، وذلك وفق خارطة  2021نتخايب يف موعده املقرر يف ديسـمرب  اتخاذ كافة اإلجراءات إلجراء االسـتحقاق اال 

ام وتدـشن   الطريق املتفق عليها من أجل تنظيم انتخابات ذات مـصداقية تنتهي معها فـصول حالة االنقـس

ملرحلة جديدة تتوحد فيها املؤســســات من خالل تغليب املصــلحة الوطنية. ك� أكد شــكري خالل لقائه  

ع�مرة  عىل أن مرصــ مبعية دول الجوار ســيواصــالن التنســيق من أجل تحقيق  بنظ�ه الجزائري رمطان ل

 األهداف املرجوة من املسار السيايس لألزمة الليبية.

ا    تونس: وـقد أـكدت تونس عن طريق وزير ـخارجيتـها عث�ن الجرـندي عىل أن تحقيق االســــتقرار يف ليبـي

الشـعب الليبي يف بناء دولة عرصـية مدنية    يتطلب نظاما د�قراطيا مبرجعيات ليبية. تسـتجيب لتطلعات

ه�، معربا عىل أن مواجهة   تقرار البلدين ببعـض قوية وموحدة، مؤكدا يف ذات الوقت عىل ارتباط أمن واـس

التـحدـيات األمنـية املرتبـطة ـبالـظاهرة اإلرـهابـية والجرـ�ة املنظـمة، ويف ـهذا الســـــياق، ـحذر الجرـندي، من  

ب املرتزقة واملقاتل� األجانب من ليبيا أو تســللهم عرب شــبكات الهجرة  اســتغالل اإلرهابي� فوىض انســحا

ــارها االنتقايل، بل  ــب ومس ــكل تهديدا خط�ا وجديا ليس فقط عىل ليبيا فحس ــية، ما قد يش الرس

سـيمتد األمر ليشـمل املنطقة بكاملها وعىل رأسـها دول الجوار, هذا األمر الذي يسـتوجب بحسـبه 

محك� ومســؤوال من خالل تبادل املعلومات وتكاثف الجهود األمنية عن  تنســيقا وتعاونا مشــرتكا 

طريق وضـع خطط مدروسـة وجدول زمني محدد وذلك بعيدا عن كل ما �كن أن يربك العالقات 
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ب� البلدين. وذلك يف إشــارة ضــمنية منه عىل التوتر الحاصــل يف العالقات ب� البلدين نتيجة إشــكالية  

 ديات األمنية املرتبطة بها.  املعابر الحدودية والتح

وـقد تـفاقم التوتر ح� ـتداوـلت وســــاـئل إعالم محلـية وعربـية أخـبار تفـيد بتســـــلل مجموـعة من املرتزـقة  

السـوري� من ليبيا إىل تونس لتنفيذ عمليات إرهابية، هذا األمر الذي اسـتنكرته السـلطات الليبية، بحيث 

ــيها إىل  نفت هذه األخ�ة املزاعم التي تم تداولها من  ــلل إرهابي� من أراض ــائل اإلعالم حول تس قبل وس

ذه   د أن ـه ة الخروج بترصــــيح ليؤـك دبيـب د اـل د الحمـي ة عـب ذي أدى برئيس الحكوـم ذا األمر اـل تونس . ـه

االدعاءات بشـــأن األوضـــاع األمنية ب� البلدين مغلوطة ولن تؤثر عىل عمق العالقة التي تجمع البلدين.  

ــ�ا عىل أنه ال �كن قبو  ــوء ذلك أكد الدبيبة إيفاده لوفد مهم إىل تونس  مشـ ل هذه االتهامات، وعىل ضـ

ــيفا أن مشـــكلة اإلرهاب  للوقوف عىل مغزى هذه االتهامات وترتيب التنســـيق األمني ب� الطرف�. مضـ

ليسـت مرتبطة بليبيا فقط فجميع البلدان تعا� من نشـاط هذه الظاهرة وأن تونس ليسـت اسـتثناء من  

 ذلك.

أكدت الجزائر عىل لســـان وزير خارجيتها رمطان لع�مرة عىل رضورة اســـتمرار املســـاعي لحل    الجزائر:

ليبي مبســـاعدة املجتمع الدويل، وذلك من أجل إنهاء فصـــول  -األزمة الليبي وذلك من خالل مســـار ليبي

الجوار لذلك  العقبات العالقة ومن أبرزها توحيد املؤـسـسات الليبية. مـش�ا إىل أمن ليبيا مرتبط بأمن دول  

يجب العمل عىل ســحب املرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا. مربزا إن بعض القوى الدولية قد اســتغلت  

األرايض الليبية من أجل مصـــالحها وإعادة رســـم توازناتها. مردفا قوله عىل أن املرحلة الراهنة تقتيصـــ  

يادتهم. مؤكدا عىل رضو  رة تطبيق مخرجات مؤمتري برل� يف  التضـامن لتمك� الليبي� من الحفاظ عىل ـس

 نسخته األوىل والثانية.

ــودان: ــادق املهدي عىل رضورة إيجاد آليات    الس ــان وزيرة خارجيتها مريم الص ــودان عىل لس أكدت الس

تنفيذية ملبادرة ليبيا، وذلك الرتباط أمن ليبيا واســتقرارها بأمن واســتقرار دول الجوار واملحيط�، مشــ�ة  

يف ليبيا له تأث� مبارش عىل دول النطاق، لذلك فمن الـرضوري إيجاد آليات تنفيذية فعالة  إىل أن ما يجري 

 من أجل استثبات األمن يف هذا البلد، هذا األمر الذي ستكون له انعكاسات عىل استقرار املنطقة.

ول الجوار  من ـجانـبه أعرب األم� الـعام لـجامـعة اـلدول العربـية عىل أن اجت�ع دـجامـعة اـلدول العربـية:  

ــار خارطة الطريق   ــبة من أجل الوقوف عىل مجمل التحديات التي تقيد تنفيذ مسـ ــة مناسـ فرصـ

املتفق عليها باعتبار هذا البند مبدأ أســـايس توافقت عليه القوى اإلقليمية والدولية، مشـــددا عىل 

ة   ة والقوات األجنبـي اة أمن دول الجوار الليبي خالل خروج املرتزـق أم� ومراـع ا،  رضورة ـت من ليبـي
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العـسكرية باعتبارها  -داعيا إىل رضورة العمل عىل توحيد املؤـسـسات الليبية وعىل رأـسها املؤـسـسات األمنية

 أحد األسس لدعم املرحلة االنتقالية.

ــومي مبخرجات اجت�ع دول الجوار الليبي،    الربملان العريب: ــه عادل العسـ رحب الربملان العريب عرب رئيسـ

توصـل إليه االجت�ع من مضـام� بالغة األهمية من خالل الدور املحوري آللية    بحيث أكد عىل أهمية ما

دول الجوار يف دعم املسار الليبي، من خالل تعزيز تداب� الثقة وتوف� املناخ املالئم لعدم تعطيل العملية  

رتزـقة واملـقاتل�  االنتـخابـية املقررة نـهاـية الـعام الـجاري، ـباإلضــــاـفة إىل الـتأكـيد عىل رضورة خروج جميع امل

األـجاـنب من األرايض الليبـية مع الرفص الـقاطع لجميع أشـــــكال الـتدخالت األجنبـية يف الشــــأن اـلداخيل  

ــية عىل رضورة طرح الخالفات   ــياسـ ــاركة يف العملية السـ الليبي. ك� وجه دعوة إىل األطراف الليبية املشـ

بيل التوصـل  إىل مصـالحة وطنية تنتهي معها األزمة الليبية  جانبا وإعالء املصـلحة العليا للبالد، وذلك يف ـس

 )1(بشكل دائم ومستدام.

  

 

 . رصدالواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل) اآلراء 1(
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