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 "وعى صناع الوعي"

 

 فريق املرصد إعداد:  

 هذا التقریر  يف

إقرار خطة عمل إخراج املرتزقة واملقاتلین األجانب من لیبیا:   

 الحیثیات والعقبات

 ملف املقابر الجماعیة والفردیة: سیاقه وتطوراته  

 مؤتمر دعم استقرار لیبیا: سیاقه ومخرجاته  

تطورات تنظیم االستحقاق االنتخابي يف لیبیا: اإلشکاالت  

 والعقبات 
 

   الليـبي تطورات المشهد  

 

 

https://almarsad.co.uk/
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شهدت الساحة الليبية العديد من التطورات امليدانية والسياسية، وقد متثلت أبرز هذه التطورات بإقرار 

افة إىلخطة عمل إخراج املرتزقة واملقاتل� األجانب من ليبيا،   ملف املقابر الج�عية التي تعد من    باإلـض

أفظع الجرائم التي ارتكبتها امليليشـيات التابعة لخليفة حفرت إبان حربه عىل طرابلس والغرب الليبي، يف  

املقابل عرف املسار السيايس تواصل النقاشات مع أطراف إقليمية ودولية ملناقشة تطورات امللف الليبي  

خابات العامة الليبية نهاية العام الجاري. يف ظل العقبات التي تواجه  خصـوصـا تلك املتعلقة بإجراء االنت

تنظيمها يف موعدها املحدد، باإلضـافة إىل احتضـان العاصـمة طرابلس أول مؤمتر دويل منذ سـقوط نظام 

 القذايف هدفه "دعم استقرار ليبيا"، وقد جاءت حيثيات هذه التطورات كالتايل: 

 

 والعقبات  تلین األجانب من لیبیا: الحیثیاتة واملقاإقرار خطة عمل إخراج املرتزق

 

 

خطة بالعاصمة السويرسية جنيف،    2021يف أكتوبر   5+5أقرت اللجنة العسكرية املشرتكة الليبية  

ات ة واملـق ل إلخراج املرتزـق اعـم اـنب من ليبـي دريجي ومتوازن ومتزامن. وتنص   ل� األـج ل ـت بشـــــك

 الخطة عىل أربع خطوات أساسية وهي:  

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/1282664-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1282664-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1282664-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/1282664-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/
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الخطوة األوىل: الـبدء أوال من خطوط الت�س، بحـيث أن ـكل طرف ســــيقوم بســـــحب القوات   -

 األجنبية إىل نقاط متفق عليها يف مدينت� معينت�،

انـية: يتم عىل إثرـها اســـــتدـعاء مراقب - � دولي� تـحت إرشاف دويل، تتمحور مهمتهم  الخطوة الـث

ة   ة ومتوازـن ة منظـم ة والتي تســــتلزم اإلخالء بطريـق ذ الخـطة املوضــــوـع ل عىل تنفـي حول العـم

 ومتزامنة،

الخطوة الـثالـثة: تتضــــمن رشوع املراقب� يف عملـية رصــــد األـعداد الحقيقـية للمرتزـقة والقوات   -

 ع التفاصيل املتبقية لإلخالء،األجنبية وتوثيقها توثيقا دقيقا، وذلك بهدف وض

الخطوة الرابعة: وهي الخطوة األخ�ة يف مسـار خطة العمل، يتم عىل إثرها ترحيل املرتزقة عىل  -

 شكل دفعات متتالية، وفق خارطة زمنية محددة سيتم الكشف عنها الحقا.

املحلـية    ويف معرض ذـلك، أـكد البـيان الصــــادر عن اجت�ع جنيف، إن اللجـنة ســــتتواصــــل مع األطراف

والدولية ذات الـصلة لدعم تنفيذ الخطة يف إطار احرتام الـسيادة الليبية. ك� أكدت عىل رضورة جاهزية  

آلـية املراقـبة الليبـية التـفاق وقف إطالق الـنار، ال ســــي� تواـجد املراقب� اـلدولي� الـتابع� لألمم املتـخذة  

 .وذلك قبل البدء بتنفيذ الخطة عىل أرض الواقع

ان ا، رحـبت  ومن ـج ة  األمم املتـحدةبـه ة املشــــرتـكة خـطة عـمل إلخراج املرتزـق ة العســــكرـي إقرار اللجـن ، ـب

واملـقاتل� األـجاـنب من األرايض الليبـية، ك� أـكدت أن ـهذه الخـطة تشـــــكل حجر الزاوـية يف تنفـيذ اتـفاق  

ا  2020أكتوبر   ذ خـطة  لوقف إطالق الـن ة إىل العـمل عىل تنفـي دولـي ة واـل ة الليبـي اعـل ات الـف ة الجـه ر. داعـي

 العمل التي تم االتفاق عليها.

يف ليبيا، بإقرار خطة العمل، واـصفة إياها بأنها إنجاز آخر من إنجازات اللجنة    البعثة األمميةك� رحبت  

العـسكرية املـشرتكة، وقد أكد يان كوبيتش املبعوث األممي إىل ليبيا، بأن هذه الخطوة تـستجيب ملطلب  

ــ ــ قدما نحو مرحلة يسـ ــتقرار  األغلبية من الشـــعب الليبي وتشـــكل منعطفا إيجابيا للميضـ ودها االسـ

ــداقية يف موعدها املقرر،   ــفافة وتتمتع باملصـ والد�قراطية، مبا يف ذلك، إجراء انتخابات وطنية حرة وشـ

  ليبيا وســالمة ويقبل الجميع النتائج املتمخضــة عنها. ك� ســتشــكل عامال جوهريا يف اســتعادة ســيادة  

 أراضيها وصون السلم واالستقرار واألمن فيها.

بالتقدم املحرز من قبل   ريتشــارد نورالردن عىل لســان ســف�ها يف طرابلس ك� أشــادت واشــنط

رتكة يف ليبيا   كرية املـش ول  5+5اللجنة العـس ي� للوـص ياـس كيل �وذج للقادة الـس ، والذي �كنه تـش

 التفاق بشأن االنتخابات.

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/1390885/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7
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/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-/2386972
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-5-5-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9/2387370
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الليبي، ـبإقرار خـطة العـمل من طرف اللجـنة العســــكرـية املشــــرتـكة إلخراج   املجلس الرـئايسك� رـحب  

املرتزـقة واملـقاتل� األـجاـنب من البالد ـتدريجـيا، ك� دـعا إىل ـجاـنب ذـلك، ـكل الـرشــــكاء املعني� ـباألزـمة  

دعم   ديم اـل ة من خالل تـق ة ومســــؤولـي ابـي إيـج ل ـب اـم ك دول الجوار الليبي، إىل التـع ا يف ذـل ة، مـب الليبـي

 واملساندة، والتعاون يف تنفيذ اآللية التي اعتمدتها اللجنة تحت إرشاف األمم املتحدة.

لقاهرة،  وبعد إقرار خطة عمل إخراج املرتزقة واملقاتل� األجانب من ليبيا، شــهدت العاصــمة املرصــية ا

، مبـشاركة املبعوث األممي إىل ليبيا يان كوبيتش. وقد ناقـشت 5+5اجت�عات اللجنة العـسكرية املـشرتكة  

اللجنة حيثيات إعداد خطة تنفيذ ملموســة النســحاب كافة املرتزقة واملقاتل� األجانب يف ليبيا بالتزامن  

ات حاســـمة تجاه انتهاء حظر توريد  وبال اســـتثناء، باإلضـــافة إىل تنســـيق الجهود من أجل اتخاذ إجراء

 السالح إىل ليبيا.

يق والتعاون الذي يكفل   تعدادهم التام للتنـس اد والنيجر اـس ودان وتـش ويف إطار ذلك، أبدت كل من الـس

ة، وضــــ�ن ـعدم  اتهم من األرايض الليبـي اـفة تصــــنيـف اتل� اـلذين يتبعون ـلدولهم وبـك اـفة املـق خروج ـك

لألرايض   أخرى  األمن  عودتهم مرة  أجــل إحالل  غــايــة األهميــة من  الخطوة يف  وتعــد هــذه  الليبيــة. 

 واالستقرار يف ليبيا.

من    العقباتالعديد من   5+5وتواجه خطة العمل التي تم إقرارها من طرف اللجنة العـسكرية املـشرتكة  

 أبرزها:

ضعف نفوذ اللجنة عىل األرض واعت�دها عىل دعم األمم املتحدة وبعض القوى الدولية. بحيث   -

 تل� األجانب يف ليبيا.أنه مل تحقق لحد اآلن أي إنجازات ملموسة يف ملف إخراج املرتزقة واملقا

جمود ملف توحيد املؤســســت� العســكرية واألمنية، بحيث يعترب تحدي توحيد املؤســســات   -

العسـكرية واألمنية من أهم العقبات التي شـهدها املسـار السـيايس، ويرجع الفشـل يف تحقيق  

ايل العـم الـت اتل� األـجاـنب، وـب ل عىل ـهذا املســــعى إىل ـعدم تحقيق خطوة خروج املرتزـقة واملـق

اعدة لتوحيد هذه   لحة بحيث تعترب هذه الخطوة عامال مـس يات والج�عات املـس تفكيك امليليـش

املؤســســات وإعادة إدماجها يف هيكل وجســم واحد بعيدا عن االنقســامات ســواء الجهوية أو  

القبلية أو الـسياـسية، لكن جميع األطراف تنتظر ما ـستـسفر عنه االنتخابات وتنـصيب حكومة لها  

 وصالحيات واسعة التي من املمكن أن يخضع الجميع لقراراتها.  رشعية  

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%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%22%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%22-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-55-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
https://arabi21.com/story/1390097/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-5-5-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9
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عىل طرابلس، بحيث ارتكبت عىل  تعد قضية املقابر الج�عية من أفظع الجرائم التي خلفتها حرب حفرت

إثرها امليليشــيات التابعة له جرائم ال حرصــ لها، هذه األخ�ة التي تم تصــنيفها عىل أنها إحدى الجرائم  

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

ث وغ�ها من الرفات البرشــية، والتي تعود ملدني� يف الغرب  ، تم انتشــال مئات الجث2020ومنذ يونيو  

ـطاف   ث تم اخت ة، بحـي ة والفردـي ابر الج�عـي ل املـق ة التي تعترب معـق ة ترهوـن ديـن األخص يف ـم الليبي وـب

ابع� ـله مـنازل اـملدني� يف غرب طرابلس   ا حفرت واملرتزـقة الـت واحتـجاز األفراد عـندـما اقتحـمت ميليشـــــي

ذه املقابر مئات الجثث من النســاء واألطفال، منذ بداية اكتشــاف هذه املقابر  وترهونة، وقد ضــمت ه

 إىل حدود اآلن.

ــادرة عن   ارير صــ اـمة للبـحث والتعرف عىل املفقودينووفق تـق ة الـع ذ   الهيـئ ة، فمـن وهي هيـئة حكومـي

فردـية وتم   37منـها ج�عـية و  43مقربة ج�عـية وفردـية    80، تم اكتشــــاف أكرث من  2020يونيو  

ــال أكرث من  ــطة حمض  65جثة تم التعرف عىل  232انتش مبدينة ترهونة جنويب   DNAمنها بواس

طرابلس، ـهذه اـملديـنة التي ـكاـنت تـحت ســــيطرة ميليشـــــيا "الـكا�" الـتابـعة لخليـفة حفرت. وـقد 

ــوع الربط، و 55،  توزعت املقابر ب� ثالث مناطق يف هذه املدينة ــوع   18مقربة يف مرشـ يف املرشـ

 مقابر يف مكب الق�مة. 7الزراعي، و

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%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%87%d9%88%d9%86%d8%a9-43-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%8837-%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-/2408393
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مت إىل خليفة حفرت خالل حربه عىل الغرب الليبي، ومن   يات التي انـض يا الكا� من امليليـش وتعد ميليـش

ــابع، بحيث ارتكبت جرائم قتل ج�عية بحق العديد من العائال  ــم اللواء الس ت  تم أطلق عليها حفرت اس

واألفراد يف ـمديـنة ترهوـنة واملـناطق املـجاورة لـها، ـهذا األمر اـلذي دفع وزارة الخزاـنة األمريكـية إىل فرض 

عقوـبات عليـها وعىل ـقاـئدـها محـمد الـكا� املتورط الرئييســــ يف جرائم املـقابر الج�عـية والفردـية وأـحد 

ضـد اإلنسـانية وجرائم إبادة ج�عية،  أبرز من كانوا مطلوب� للمحكمة الجنائية الدولية الرتكابه جرائم 

قـبل أن يتم اإلعالن عن مقتـله يف بنـغازي عىل ميليشـــــيا ـطارق بن زـياد الـتابـعة لنـجل خليـفة حفرت. وـقد 

يا الكا� عن قتل املدني� الذين عرث عىل جثثهم   أقر تقرير الخزانة األمريكية عىل تبوث مـسؤولية ميليـش

قانون “ماغنيتسـيك  دينة ترهونة، وقد أصـدر قرار العقوبات مبوجب يف العديد من املقابر الج�عية يف م

ــنطن   ــيا الكا� قامت واش ــان” وعىل إثر فرض عقوبات عىل ميليش ــاءلة حول حقوق اإلنس الدويل للمس

 .بتجميد جميع األصول التابعة لقائدها وألفرادها املتواجدة باألرايض األمريكية

ورويب وبريطانيا عقوبات عىل ميليشــيا الكا�، وذلك بســبب  وعىل نفس النحو، فرض كل من االتحاد األ

ــاعتها الرعب وتورطها يف عمليات إخفاء قرســي، وقتل وتعذيب مدني�، هذه العقوبات التي أكدت  إش

الجهت� عىل أن املســؤول� عن انتهاكات  القانون الدويل لحقوق اإلنســان  والقانون الدويل اإلنســا� يف  

 لعقاب.ليبيا لن يفلتوا من ا

وـكاـنت املحكـمة الجـنائـية اـلدولـية، ـقد فتـحت تحقيـقا حول قضـــــية املـقابر الج�عـية، وـقد ـجاء ذـلك بـناء  

ارات فريق تحقيق   ا تركزت زـي ذه الجرائم، وفعلـي ــال فريق للتحقيق يف ـه ة إرســ ة املحكـم عىل موافـق

 ادات أهايل الضحايا.املحكمة  إىل ليبيا  عىل معاينة مواقع املقابر الج�عية يف ترهونة وتوثيق شه

ويف ظل ارتفاع عدد املقابر التي تم العثور عليها، شـــددت العديد من املنظ�ت الحقوقية الدولية، عىل 

رضورة مـحاســـــبة املتورط� يف جرائم املـقابر الج�عـية، مؤـكدة أن ســـــياســــة اإلفالت من العـقاب عن 

نســا� التي حدثت طوال الســن� املاضــية  انتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنســان والقانون الدويل اإل 

 واملستمرة إىل الوقت الحايل، تساهم يف تحفيز العنف وانعدام االستقرار .

  

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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لدعم اـستقرار ليبيا، والذي  دولياً مؤمترا  ) 2021أكتوبر   21(الخميس  احتـضنت العاـصمة الليبية طرابلس  

ــأن الليبي، ويعترب هذا املؤمتر  نظمته   ــاركة العديد من الدول املعنية بالشـ حكومة الوحدة الوطنية مبشـ

 األول التي تستضيفه العاصمة طرابلس منذ سقوط نظام معمر القذايف.

منظ�ت إقليمية ودولية، ومن أبرز املشــارك� يف املؤمتر وزراء  4دولة و 27املؤمتر مشــاركة    شــهدوقد 

ان إبف لودريان، واملرصـي سـامح شـكري، والكويتي أحمد نارص الصـباح. وقد تركزت خارجية فرنسـا ج

 :يلحل األزمة الليبية، وه  ثالث مسارات مهمةنقاشات وأهداف املؤمتر عىل 

املسـار السـيايس: يهدف املؤمتر بدرجة أوىل إىل دعم السـبل والوسـائل وتهيئة الظروف من أجل   -

د الدعم الالزم 24تنظيم االنتخابات يف موعدها املقرر يف  افة إىل حـش مرب القادم، باإلـض   من ديـس

للمفوضية الوطنية العليا لالنتخابات عرب متكينها من أداء دورها بشكل فعال وإيجايب ومبساعدة 

 املجتمع الدويل، وذلك يف سبيل دعم العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية،

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/2021/10/21/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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، يف مهمة  5+5املســار األمني والعســكري: يرتكز عىل دعم جهود اللجنة العســكرية املشــرتكة  -

ب كافة املرتزقة واملقاتل� األجانب الذين يشـكل وجودهم تهديدا ألمن ليبيا  تنفيذ خطة انسـحا

لحة، ودمج غ� املتورط�   كيالت املـس يات والتـش افة إىل تفكيك امليليـش ومحيطها اإلقليمي، باإلـض

توحـيد   منـها يف أع�ل إرـهابـية وإجرامـية، وإـعادة ـتأهيلهم أمنـيا وـمدنـيا، وذـلك لتســــهـيل مهـمة

 تحت قيادة واحدة.واألمنية  ية  املؤسسة العسكر

االجت�عي: الهدف من االجت�ع الدفع بعجلة االقتصــاد الذي ترضــر وانهار  -املســار االقتصــادي -

اد الليبي   ا األرضار التي لحقت باملورد األـسايس لالقتـص نوات الحرب خـصوـص بـشكل كب� بفعل ـس

ال املتكرر   ة من اإلقـف ت املراكز النفطـي اـن ث ـع ات  أال وهو النفط، بحـي ــار املواجـه ة انتشــ نتيـج

ــة   ــاحة للمنافسـ ــكرية يف العديد من املناطق، بحيث تهدف املبادرة إىل أن تكون ليبيا سـ العسـ

االقتصــادية اإليجابية، باإلضــافة إىل العمل عىل معالجة األوضــاع االجت�عية عن طريق تحســ�  

 مستوى معيشة املواطن الليبي وتوف� الخدمات الالزمة والرضورية له.

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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اـها أـمام  رئيس حكوـمة الوـحدة الوطنـيةويف معرض املؤمتر، أـكد   ة، خالل كلـمة ألـق دبيـب د اـل د الحمـي ، عـب

ليبي� وقدرتهم عىل الوصـول إىل  املشـارك� يف املؤمتر، إىل أن انعقاد املؤمتر هو دليل عىل اإلرادة القوية ل

ـحل ليبي ـخالص، وعىل أن ليبـيا اســــتـعادت ـعافيتـها بـعد ســــنوات من الحرب والرصــــاع. مؤـكدا التزام  

حكومته بدعم مفوضــية االنتخابات من أجل تنظيم االنتخابات يف موعدها، ومن أجل ذلك تم تشــكيل  

دا حرص الح ات، مؤـك اـب ذ االنتـخ دعم وتنفـي ة ـب ة معنـي ة حكومـي اطق يف  لجـن ة عىل إرشاك جميع املـن كوـم

مـسار الحل الـسيايس الـسلمي والـشامل، داعيا املجتمع الدويل إىل دعم ليبيا يف ملف الهجرة غ� الـرشعية  

الذي يعد من أبرز امللفات التي تؤرق الليبي�، مشــ�ا إىل أن الليبي� متمســك� بخيار االســتقرار، الذي  

لة ذات أسـس د�قراطية، باإلضـافة إىل إعادة هيكلة املؤسـسـات  يعترب السـبيل الوحيد لرسـم معامل دو 

 املدنية واألمنية والعسكرية.

ياـسية وبناء الـسالمومن جانبها، ـشددت   ، روزماري  وكيلة األم� العام لألمم املتحدة للـشؤون الـس

ظ عىل مكتســـــبات املســــار الســـــيايس، وـتأكـيدـها عىل أهمـية إجراء  ديـكارلو عىل رضورة الحـفا

انتخابات حرة ونزيهة يف الوقت املناســب واملحدد لها. موضــحة أهمية الحوار يف تعزيز الوحدة  

وحـشد الدعم للمـسار االنتخايب. مع االمتناع عن أي عمل من ـشأنه أن يقوض هذا املسار والقبول  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://hakomitna.ly/media-center/klmh-aldbybh-fy-mutmr-dam-wastqrar-lybya
https://news.un.org/ar/story/2021/10/1085632
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واملنظ�ت اإلقليمية عىل مسـاعدة السـلطات الليبية من خالل إيفاد   بنتائجه. ك� حثث الدول األعضـاء

 فرق مراقبة بالتنسيق مع السلطات واملؤسسات الليبية للمساعدة عىل ض�ن مصداقية املسار االنتخايب. 

نفيذ  يف ليبيا، إن مؤمتر اســـتقرار ليبيا �ثل فرصـــة مهمة ملراجعة ت  بعثة االتحاد األورويبيف ح�، أكدت 

اتـفاقـيات مؤمتر برل�، واإلـعداد لالنتـخاـبات والتنمـية االقتصــــادـية، وعربت البعـثة التزامـها الـكاـمل ـبدعم  

 االستقرار يف ليبيا.

اـلذي ترتأس بالده اـلدورة الـحالـية ملجلس ـجامـعة اـلدول العربـية، فـقد أـكد أن    وزير الـخارجـية الكويتيأـما 

مشــاركة الكويت يف املؤمتر تأيت لدعم اســتتباب األمن واالســتقرار يف ليبيا، داعيا تغليب املصــالح العليا  

ال العنف، والســــعي ة أشـــــك اـف ذ ـك ة، ونـب ارـطة الطريق لتنظيم    والحلول الســــلمـي ذ بنود ـخ وراء تنفـي

 االنتخابات يف موعدها املقرر.

عث�ن الجرندي، بأن إنجاح املســار االنتقايل الحايل يف ليبيا يســتدعي  وزير الخارجية التونيســك� أكد  

لحة وحل  3تالزم  ددا عىل أهمية تفكيك ونزع األـس كري وأمني، مـش يايس وعـس ارات وهي ما هو ـس مـس

 امليليشيات وسحب املرتزقة واملقاتل� األجانب باعتبار ذلك رشطا أساسيا لدعم االستقرار يف ليبيا.

مريم املهدي اســتعداد الســودان للعمل يف ســبيل بلورة موقف    وزيرة خارجية الســودانيف ح� أعلنت  

إقليمي ودويل موحد لدعم األمن واالســتقرار يف ليبيا، ك� أكدت دعم الســودان الســيايس والدبلومايس  

 للعملية السياسية واملصالحة مبا يحقق لها أمنها واستقرارها.

عي التي من ـشأنها أن تفـيض إىل  ـسامح ـشكري، دعم مـرص ملختلف املـسا وزير الخارجية املـرصيك� أكد  

إيجاد تسوية سياسية شاملة يف ليبيا، وتنفيذ مقررات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون وخروج جميع  

القوات األجنبـية واملســــلـحة من ليبـيا، ك� مثن اإلجراءات املتـخذة من طرف الســــلـطات الليبـية لإلعداد  

ــبيل  تهيئة املناخ والظ ــ إىل  لالنتخابات وذلك يف سـ روف لتنظيمها يف موعدها املقرر، مؤكدا تطلع مرصـ

 نجاح إمتام هذا االستحقاق دون إقصاء أو تهميش وذلك مبا يساهم يف تحقيق تطلعات الليبي�.

وقد توافق املشـارك� يف املؤمتر عىل مجموعة من املحاور والقضـايا التي �كن لها دعم املسـار السـيايس  

تقرار إىل ليبيا، وقد أكد للوـصول إىل تنظيم االنتخابا ية إلعادة األمن واالـس تكون البوابة الرئيـس ت التي ـس

 عىل مجموعة من األمور ومن ضمنها:  البيان الختامي

ا   .1 ا واســــتقاللـه ادة ليبـي اـبت والقوي لحكوـمة الوـحدة الوطنـية بســـــي االلتزام اـلدائم والـث

 ووحدتها الوطنية وسالمتها الوطنية،

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/21/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
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%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7/2398048
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%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/2399122
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%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/2399227
https://www.dostor.org/3605304
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AE/
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األجنبية يف الشــأن الليبي، وإدانة محاوالت خرق حظر الســالح الرفض القاطع لجميع التدخالت  .2

 وإثارة الفوىض يف ليبيا،

التزام الحكوـمة الليبـية بتنفـيذ قرارات مجلس األمن الـخاصــــة بليبـيا، ومن أبرزهم القرارين رقم  .3

ــادرة عن ملتقى  2751و  2750 ــافة إىل مخرجات برل� األول والثا� وخارطة الطريق الص ، باإلض

 السيايس الليبي، ودعوة الجميع لاللتزام بتنفيذ هذه القرارات. الحوار

ة من أـجل إجراء  .4 اســـــب ة مـن اء الثـقة، وخلق بيـئ اـقات بـن داب� الالزـمة الســــتحـق اذ الـت ة اتـخ أهمـي

، مع الـتأكـيد عىل أن إنـهاء النزاع وتحقيق  2021من ديســــمرب    24انتـخاـبات نزيـهة وشـــــفاـفة يف  

ــتقرار يف ليبيا يعد ال ــالم وبناء الدولة، وركيزة للتعايش  األمن واالس ــية إلحالل الس ــاس لبنة األس

 السلمي ودافع لعجلة االقتصاد والتنمية.

رتكة  .5 كرية املـش والتنفيذ الكامل   5+5دعم الحكومة الليبية للجهود املبذولة من قبل اللجنة العـس

ة و  ا إلخراج املرتزـق اذـه ل التي تم اتـخ ار، وخطط العـم اق وقف إطالق الـن املســــلح�  لبنود اتـف

 األجانب من ليبيا يف لقاء جنيف. 

ــا� والقانون  .6 ــلطات الليبية بالتعهدات الدولية املرتبطة باحرتام القانون الدويل اإلنسـ التزام السـ

الدويل لحقوق اإلنـسان يف إطار التعاون مع بعثة تقـيص الحقائق التابعة ملجلس  حقوق اإلنـسان  

 ق اإلنسان.وتسهيل مهامها يف إطار ح�ية وتعزيز حقو 

اإلشــــادة ـباـلدور الـهام للـعدـيد من املنظ�ت اـلدولـية واإلقليمـية وعىل رأســـــها األمم املتـحدة،   .7

وجهود االتـحاد اإلفريقي ولجنته املعنية بليبيا، واالتحاد األورويب وجامعة الدول العربية يف دعم 

 االستقرار يف ليبيا عرب الدفع بعجلة التسوية السياسية إىل األمام.

حيب بعودة ســفارات عدد من الدول للعمل من داخل العاصــمة الليبية طرابلس، مع دعوة الرت  .8

 باقي الدول لعودة سفاراتها للعمل مجددا بعد انقطاع دام لسنوات.

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 تنظیم االستحقاق االنتخابي يف لیبیا: اإلشکاالت والعقبات 

 

 

من أهم رـهاـنات املســــار الســـــيايس لـحل األزـمة الليبـية، بحـيث تعترب املـحك    ـيةتعترب املحـطة االنتـخاب

ا   اتـه اـن د كـي ة ســــليـمة، وتوحـي ة عىل أســــس د�قراطـي دوـل اء اـل ة بـن الرئييســــ من أـجل العبور إىل مرحـل

ومؤســســاتها، ويعرف مســار تنظيم االنتخابات العديد من التطورات، ك� تواجهه العديد من العقبات  

د تنظيم ـهذه نتيـجة ـعدم التواف ة مبوـع ات املتعلـق الـي ذـلك اإلشـــــك ا، وـك انو� لتنظيمـه ار الـق ق عىل اإلـط

الفرـقاء الليبيون  االنتـخاـبات يف ـظل ـعدم ـتذلـيل العقـبات التي تواـجه الحيز الزمني. ولـحد اآلن مل يتمكن  

ــاغ  كل طرف عىل حدة أي املجلس األعىل للدولة ومجلس   من التوافق عىل ــتورية، بحيث ص قاعدة دس

 رملان طربق اإلطار الدستوري والقانو� لتنظيم االنتخابات.  ب

، تسلمها رسميا قانون انتخاب الربملان الصادر عن مجلس النواب  املفوضية العليا لالنتخاباتوقد أعلنت 

طها إلجراء االنتخابات الرئاســـية والربملانية بالتزامن،  بطربق. وقد أكدت يف معرض ذلك عن تخطي

 وذلك باالعت�د عىل القانوني� الصادرين من مجلس النواب.

وقد أكد رئيس املفوضـــية ع�د الســـايح عىل أن تحديد يوم االقرتاع بالنســـبة للجولة األوىل من 

س النواب إلقراره، يف انتـخاب رئيس اـلدوـلة وذـلك بـناء عىل مقرتح يـقدم من املفوضـــــية إىل مجل

اب الرتشــــح   ه ســــيتم فتح ـب ة. ك� أعلن أـن انـي ات الربـمل اـب ة مع االنتـخ انـي ة الـث ح� تتزامن الجوـل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maghrebvoices.com/front-page/2021/10/24/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
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لالنتخابات الرئاسـية والربملانية يف النصـف األول من شـهر نوفمرب الجاري، مشـددا عىل أن املفوضـية لن 

اهل مع أي محاولة للتعدي عىل   تحيد عن التزاماتها بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، مع تأكيده عدم التـس

 اختصاصاتها وصالحياتها.

اـنب،   ايس من ـج ة الوـحدة واملجلس الرـئ ة وحكوـم دوـل وفي� يخص الخالف الراهن ب� املجلس األعىل لـل

أن الجهاز القـضايئ هو    العليا لالنتخاباتومجلس النواب من جانب آخر، حول قانو� االنتخابات، أكدت 

ــاء من أجل الطعن عىل أي   ــة متاحة للجميع لالحتكام إىل القض ــل لحل هذه الخالف، وأن الفرص الفيص

 نص قانو�.

مجلس النواب  ويف هذا الصدد، كان املجلس األعىل للدولة قد أعلن رفضه لقانون االنتخابات الصادر عن  

ــخ�ات والذي   ــيايس للصـ والتي اعتربها خطوة أحادية الجانب مل تحرتم من خاللها ما جاء باالتفاق السـ

 يؤكد رضورة تشكيل لجنة مشرتكة ب� مجليس الدولة والنواب من أجل صياغة الترشيعات االنتخابية.

ــية العليا لالنتخابات بعدم العمل  ــدرها الربملان  وعىل إثر ذلك، طالب املجلس املفوض بالقوان� التي أص

وإيقافها إىل ح� التوافق ب� املجلس األعىل للدولة ومجلس النواب، ك� حمل املجلس، املفوضـية العليا  

لالنتخابات املـسؤولية القانونية واألخالقية واألمنية يف حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع القوان� الـصادرة 

 عن مجلس النواب.

النواب، وطعن   طعوـنا تخص القوان� الصــــادرة عن مجلس  املجلس األعىل لـلدوـلةـقدم    ويف إـطار ذـلك،

ة   دوـل ات، وعىل إثر ذـلك ـحذر رئيس املجلس األعىل لـل اـب ا لالنتـخ ة العلـي إداري حول إجراءات املفوضـــــي

 الليبي خالد املرشي، إجراء االنتخابات بقوان� مطعون فيها أمام املحكمة الدستورية.

يث كتبت ما ب� القاهرة  ك� أشار املرشي إىل أن قوان� االنتخابات جاءت بناء عىل إمالءات خارجية، بح

 وباريس بإرشاف إمارايت، وبالتايل فاعترب ذلك منايف الستقاللية قرارات الدولة.

  املجلس الرـئايس الليبي ولرأب صــــدع الخالـفات ب� الفرـقاء الليبي� حول قوان� إجراء االنتـخاـبات، أعلن  

ــيعات التي تخص العملية االنتخابية، ــيايس يف القوان� والترش ــداد الس وتنطوي    عن مبادرة إلنهاء االنس

اســــتي   اء ب� رـئ ة من خالل لـق دوـل ديم مقرتح لجمع مجليســــ النواب واألعىل لـل ادرة عىل تـق ـهذه املـب

املجلســ� للتوافق حول النقاط الخالفية املتعلقة بقوان� وترشــيعات االنتخابات. ك� تم وضــع 

ــتحقاق االن ــوال إىل االسـ ــية وصـ ــياسـ تخايب  خارطة طريق للعملية ابتداء من توافق األطراف السـ

ة الليبـية عىل  دوـل ة اـل ادة هيكـل اح إلـع أن يكون املفـت ه الليبي� ـب الربـملا� والرـئايس اـلذي يتطلع إلـي

 أسس سليمة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/2021/10/24/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-61
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%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D9%86-%D8%A3%D9%8F%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-/2409091
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
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ومن مجمل ذلك، الزال يعرتض مسار تنظيم االنتخابات مجموعة من العراقيل مع قرب املوعد االنتخايب  

اإلشـكاليات القانونية والتنظيمية، تتمثل أسـاسـا يف معضـلة  يف نهاية ديسـمرب املقبل، وتتمركز أبرزها يف  

القوان� االنتخابية التي أظهرت رصاع اإلرادات الليبية يف ظل اســتمرار اإلخفاق يف حل معضــلة القواعد 

املؤطرة لتنظيم االنتخابات بالرغم من اإلجراءات املتخذة من املفوضــية العليا لالنتخابات واالســتعداد  

 ة االنتخابية التي يتبقى عليها سوى أقل من شهرين.  ملسار العملي

عدم جاهزية املفوضـية الوطنية لالنتخابات لوجسـتيا، وأيضـا تأث�  بفضـال عن مشـاكل تنظيمية مرتبطة  

اإلـشكاليات الـسياـسية عىل عملها، باإلـضافة إىل العقبات األمنية املتمثلة يف عدم تنفيذ أهم بنود خارطة  

والتي يـجب أن تســــبق العملـية االنتـخابـية وهو تنفـيذ حيثـيات وقف إطالق الـنار  الطريق املتفق عليـها  

ــالح إىل ليبيا وإخراج املرتزقة واملقاتل� األجانب من األرايض الليبية، أما التحديات   عرب حظر توريد السـ

الـخارج، فتتمـثل يف مـحاوـلة الـعدـيد من القوى اـلدولـية واإلقليمـية الـتدـخل يف الشــــأن   الليبي  املرتبـطة ـب

ــح املجال لألطراف الداخلية التي تدعمها يف   ــبيل فس ــار العملية االنتخابية يف س وبالتايل التأث� عىل مس

إيجاد مكان مهم لها عىل الساحة السياسية الليبية، ومن تم تسعى بعض القوى الخارجية بالدفع ببعض  

حفاظ عىل موطئ لها يف ليبيا من أجل  األطراف الليبية للرتـشح إىل االنتخابات الرئاـسية وذلك يف ـسبيل ال

 )1(.ح�ية مصالحها االسرتاتيجية
  

 

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

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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