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الذي يصدر عن املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات شهريا، انطالقا من إدراكها  يسرني أن أقدم تقرير الحالة الليبية

 منها على ضرورة تنظيم 
ً
ألهمية املعلومات في عصرنا الحالي في مجال رسم السياسات العامة، وتنفيذ السياسات اآلنية. وتأكيدا

 استعراض من ناحية أرشفتها وتنظيمهابالحالة الليبية املعلومات املتعلقة 
ً
 وتحليلها، ثم تقييمها، يقدم التقرير شهريا

ً
 مكثفا

ً
ا

 للملفات التالية:  

الحالة السياسية الداخلية املرتبطة بالسلطة والعملية السياسية، والحالة الخارجية املتعلقة بدول الطوق واملنظمات 

 ية واملجموعات املسلحة وتطورات الوضع العسكري اإلقليمية والدولية، ورصد الحالة األمنية املرتبطة بأداء املؤسسات األمن

وملف اإلرهاب، باإلضافة إلى متابعة قضايا التهريب واملنافذ الحدودية والهجرة، أيضا التقرير سيوثق الحالة اإلعالمية حيث 

ن طريق متابعة ية عيرصد التقرير االنتهاكات ويقيم مدى االلتزام بمعايير الصحافة األخالقية، وسيرصد التقرير الحالة الدين

 للحالة االقتصادية ومايتعلق باألوضاع 
ً
 مكثفا

ً
مواقف املؤسسات والجماعات الدينية في ليبيا، كذلك يقدم التقرير  تلخيصا

املعيشية للمواطنين الليبيين، وسيرصد التقرير الحالة الثقافية واالجتماعية في البالد، ويتابع التقرير أداء اإلدارة املحلية في 

 تراجع فاعلية السلطة املركزية، باإلضافة إلى متابعة الحالة العلمية والثقافية بالبالد. ظل 

يستخدم التقرير األدوات املنهجية في تحليل املعلومات والتطورات، لصياغة توقعات دقيقة لصيرورة األحداث في ليبيا عبر 

اصة موثوقة ومتنوعة تتم مطابقة صحة معلوماتها توثيق شامل لألحداث واألخبار اليومية من خالل مصادر إخبارية وخ

لضمان دقتها، يعتمد فريق إعداد التقرير على هذا التنوع  لتقديم عرض شهري مكثف لألحداث. ويعتمد التقرير على قاعدة 

 
ً
 ودوليا

ً
الشأن ب معلومات وبيانات واسعة وضخمة لألحداث والتصريحات واملواقف والتطورات داخل ليبيا، واملتعلقة إقليميا

 عبر تقرير سنوي موسع للحالة الليبية عبر امللفات سالفة الذكر. 
ً
 الليبي، يتم جمعها بشكل يومي. ستقدم الحقا

يستهدف زيادة فاعلية وقدرة أدوات متخذي القرار الليبيين على تنفيذ سياسات صائبة ومجدية في  تقرير الحالة الليبية

في تقييم الواقع الليبي بشكل علمي ودقيق، وكذلك يوفر التقرير رؤية شاملة ودقيقة  التعامل مع األزمة الليبية، ومساعدتهم

 للمهتمين غير الليبيين بالشأن الليبي سواء على مستوى األفراد أو املؤسسات.

 
 
 يسهم في تبديد ضبابية املشهد الليبي، ويسهم في فك تشابك األحداث  أخيرا

ً
لناجمة عن ا.. إصدار تقرير الحالة الليبية شهريا

 للعوامل الداخلية أو 
ً
تسارع وتيرتها، بسبب سرعة  نشوء مراكز وبؤر توتر جديدة في كل تطور جديد لألزمة الليبية نظرا

 للتدخالت الخارجية. 

 

 أ.د. عوض البرعص ي

 رئيس املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات
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لتقرير الحالة الليبية، يمكنكم سداد القيمة للحصول على النسخة الكاملة لإلصدار الشهري 

املالية مقابل اقتناء التقرير بشكل دوري ومنتظم، وتتيح لكم هذه الفرصة، املشاركة في  جهود 

 ستراتيجيات.دعم األنشطة البحثية للمنظمة الليبية للسياسات واإل 

ويمكنكم مناقشة صدارات املنظمة، إألفراد واملؤسسات املهتمة بإلى الدعوة موجهة 

 التفاصيل اإلجرائية عن طريق التواصل مع البريد اإللكتروني للمنظمة:

info@loopsresearch.com 
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 2017استمر انسداد أفق الحل السياس ي لألزمة الليبية خالل شهر يونيو 
ً
، حيث واصلت أطراف األزمة مراوحتها بعيدا

العملية السياسية، ولم تتمكن لجنتا الحوار املمثلتان ملجلس النواب واملجلس األعلى للدولة من تحقيق تقدم ملموس في  عن 

بدأ جوالت الحوار السياس ي من أجل التوافق على تعديل اتفاق الصخيرات. وعلى الرغم من استضافة " الهاي " الهولندية نهاية 

ومة الهولندية للقاء السياس ي بين الفرقاء الليبيين، إال أن هذا شهر يونيو ألعضاء من مجلس ي النواب والدولة، ورعاية الحك

اللقاء لم يسهم في دعم مسار الحل السياس ي، بقدر ما أثار عاصفة من الردود يمكن أن توصف بأنها ردود تصعيدية احتوت 

ثة األممية املرتقب للبع مواقف سياسية متعارضة بين أطراف األزمة الليبية. وانقض ى يونيو ولم يكشف بعد عن طبيعة الدور 

لدى ليبيا في رعاية االتفاق السياس ي الليبي، خالل املرحلة القادمة من الحوار السياس ي الليبي، خاصة بعد تكليف مجلس األمن 

 الوزير اللبناني األسبق الدكتور " غسان سالمة ". باإلضافة إلى بطء مسار الحوار السياس ي، لم تستطع هيئة صياغة 
ً
رسميا

ع الدستور تمرير مسودة التوافقات الدستورية، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة املراوحة التي تعاني منها تأسيسية مشرو 

الدستور. خاصة بعد التصريح الصادر عن رئيس مجلس النواب والذي أشار فيه إلى إمكانية حل تأسيسية الدستور، مما دفع 

 .وضيح الوضع القانوني للهيئة وعالقاتها الدستورية بمجلس النوابعددا من أعضاء الهيئة للرد على تصريحه وت

على الرغم من سيطرة القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب، مطلع الشهر على منطقة الجفرة، إال أن املنطقة لم تشهد  

ق القوات املسلحة في مناطاستقرارا كامال خالل يونيو، واستمر التوتر األمني ورصدت عدة تجاوزات طالت عددا من معارض ي 

مختلفة من الجفرة. كما أن تقلص مساحة االشتباكات في بنغازي، لم يعكس هدوءا في جبهات القتال، فلقد استمرت املواجهات 

 الستمرار غياب سلطة أمنية مركزية موحدة في البالد، استمر خالل 
ً
العنيفة بأحياء وسط بنغازي خالل شهر يونيو. ونظرا

األمني داخل مناطق مختلفة من ليبيا، تطورت في بعض الحاالت مثل الزاوية وطرابلس إلى اشتباكات مسلحة  يونيو التوتر

ومن الصور الواضحة لضعف مؤسسات الدولة  محدودة، وأعمال خطف وسرقة وإخفاء قسري في عدد من املناطق الليبية. 

ة الهجرة غير القانونية. ولم يكن هناك أي تطور في موقف أزم الليبية واستمرار حالة االنقسام بها، استمرت خالل يونيو 

 خالل األشهر 
ً
املنظمات الدولية املنتقدة منذ أشهر لدور حرس السواحل الليبي في التعامل مع املهاجرين والتي اتهمت مرارا

في  ز املهاجرين املنشرةاملاضية الجانب الليبي بارتكاب تجاوزات في حق املهاجرين سواء داخل البحر أو داخل مراكز احتجا

مناطق مختلفة من ليبيا. وفي مقابل هذه االتهامات واصلت السلطات البحرية الليبية التابعة للمجلس الرئاس ي اتهاماتها للجانب 

األوروبي بعدم تقديم العون الكافي لألطقم الليبية في مواجهة موجات املهاجرين العابرين عبر ليبيا. كما جدد الجانب الليبي 

اتهاماته لبعض منظمات اإلغاثة الدولية العاملة في إنقاذ املهاجرين قبالة السواحل الليبية، بالتورط واالرتباط بشبكات التهريب 

لنقل املهاجرين غير النظاميين إلى سفن اإلنقاذ التي تديرها هذه املنظمات أو تلك التابعة للدول األوروبية املشاركة بعملية 

 .""صوفيا

خالل الشهر في تقديم الخدمات األساسية للمواطنين، فحالة االنقسام السياس ي واألزمة  درات السلطات املحلية لم تتطور ق

االقتصادية التي تمر بها البالد، أدت إلى استمرار حالة تردي الخدمات األساسية، وازدياد معدالت الجريمة، باإلضافة إلى تفاقم 

دمات االتصاالت واإلنترنت، وإمدادات مياه الشرب في عدد من مناطق ليبيا، ومن أزمات انقطاع الكهرباء،وتراجع مستوى خ
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الواضح أن فترات انقطاع الكهرباء لن تتقلص خالل األشهر القادمة في ظل عدم وجود خطة عملية وإمكانات قوية ملواجهة 

بية املهتمة اإلعالم الليبي وبعض وسائل اإلعالم العر  األزمة التي يعانيها قطاعي الكهرباء واملاء في ليبيا. وفي ظل هذه األزمات واصل

باألزمة الليبية، القيام بدور سلبي، يرتقي في بعض أجزائه إلى أدوار تحريضية وتضليلية تهدف إلى رفع مستويات التوتر بين 

ة دات إنسانية ودوائيأطراف األزمة الليبية. وعلى الرغم من مواصلة األمم املتحدة وبعض الدول األوروبية في تقديم مساع

لبعض النازحين داخل ليبيا، ودعم عدد من املستشفيات واملراكز الصحية بليبيا، إال أن الوضع اإلنساني في البالد ال يزال 

مصدر قلق لكثير من الليبيين، مما يقلص من مساحات األمل لدى هؤالء بقدرة أطراف األزمة على النجاح في إعادة بناء ليبيا 

إال أن املخاطر املتزايدة على وحدة البالد وسيادتها تفرض على الليبيين الوحدة ودعم مشروع وطني شامل إلرساء  ومؤسساتها.

 .السالم في البالد، يؤسس لبناء دولة حديثة ذات حكم رشيد
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 الحالة السياسية الداخلية في ليبيا .1

إطار معالجة االنسداد السياس ي إذ أن اللجنة املمثلة ملجلس النواب في الحوار السياس ي لم تتمكن لم يسجل يونيو أي نشاط في 

 .من عقد جلسة مشتركة بينها وبين لجنة تعديل االتفاق السياس ي املمثلة للمجلس األعلى للدولة

النواب  رعايتها بين ممثلين من مجلس يوشهد يونيو اإلعالن عن اجتماعات عقدت نهاية شهر مايو املاض ي باململكة الهولندية وب

وتوحيد -وفق النواب املجتمعين-واألعلى للدولة من املنطقة الشرقية، دعتهم اململكة الهولندية مًعا كخطوة لتسهيل الحوار

 .رؤية نواب املنطقة الشرقية حول التعديالت املقترحة على االتفاق السياس ي

الهاي أحمد لنقي، إن جلسة أخرى ستعقد بين األطراف املشاركة في الهاي بعد وقال عضو مجلس الدولة املشارك في اجتماع 

 .عيد الفطر وقال إنهم سيناقشون التعديالت املقترحة على االتفاق السياس ي

وأضاف لنقي إن التعديالت التي ستناقش تتمثل في تقليص عدد أعضاء املجلس الرئاس ي وفصله عن حكومة الوفاق وتشكيل 

وتوحيد الجيش والنظر في وضع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بعد انتهاء مدتها القانونية إضافة إلى حكومة مصغرة 

طرح أسماء جديدة ليكونوا في املجلس الرئاس ي غير األعضاء الحاليين وقال إن النقاش سيتطرق إلى توزيع الوزارات السيادية 

 .1951حسب دستور 

على الدولة باملقترحات التي جرى طرحها في لقاء الهاي. وتعثرت مساعي إيجاد حلول لالنسداد من يونيو رحب املجلس األ  13وفي 

 .السياس ي مع بداية يونيو بسبب الزيادة في حدة الصراع بين كال الطرفين

رابلس من ة طمن املتوقع أن تجمد العملية السياسية بالتزامن مع التصعيد العسكري والدعوات نحو التحرك باتجاه العاصم

 .قبل القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب

ومن املتوقع أال يسير الحوار السياس ي كما هو مخطط له عبر لجنتي الحوار املمثلة للنواب واملمثلة للمجلس األعلى للدولة 

ن أوراق ى أكبر قدر موستحاول األطراف انتظار ما يطرأ من نتائج العمليات العسكرية على األرض للضغط باتجاه الحصول عل

 .التفاوض على طاولة الحوار

ال ينتظر من املبادرة التي ترعاها هولندا أي نتائج نظرا لرفض التيار املمثل للقوات املسلحة التابعة ملجلس النواب للمبادرة في 

زمة وإيجاد يبيا في إدارة األ وتمسك املجلس األعلى للدولة بها وهذا ينذر بموقف تعتمد على طريق املبعوث األممي الجديد إلى ل

 .حلول لالنسداد السياس ي في البالد
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ومن الواضح أن استمرار االنسداد السياس ي وعدم الوصول إلى حل توافقي سيخيم على الحوار الجديد خصوصا فيما يتعلق  

إلغائها فيما على التمسك ب باملادة الثامنة التي على ما يبدو أن رئاسة املجلس والكتل املتحفظة على االتفاق السياس ي تصر

 .يتمسك املجلس األعلى للدولة بعدم اإللغاء

من املستبعد أيضا أن ينفتح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والكتل املوالية له املتحفظة على االتفاق السياس ي، على 

.املبادرات السياسية ومبادرات السالم املحلية

تطورا في محاوالت إيجاد حلول لالنسداد السياس ي وإنهاء الصراع على غرار األشهر السابقة، وسجل الشهر  لم يشهد يونيو

تناقصا في معدل مبادرات الحل السياس ي بشكل عام ومحاوالت املصالحة ورأب الصدع املحلية والوطنية ككل ومرد هذا 

ا السياس ي بمرحلة انتقالية غادر خاللها املبعوث األممي إلى ليبي التناقص لسببين أولهما مرور البعثة األممية الراعية للحوار

لف الوزير السابق اللبناني غسان سالمة بديال عنه.
ُ
 األملاني مارتن كوبلر وك

وعلى صعيد إيجاد حل لالنسداد السياس ي سجل الشهر دعوة عضوي مجلس النواب عن مدينة الزنتان عبد السالم نصية 

يس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس املجلس الرئاس ي فائز السراج، و القائد العام للجيش التابع وعمر قرميل، لكل من رئ

ملجلس النواب خليفة حفتر؛ لزيارة مدينة الزنتان وعقد لقاء بينهم لحلحلت األزمة السياسية. الدعوة القت ترحيبا من فائز 

 .السراج إال أن عقيلة صالح وخليفة حفتر لم يتجاوبوا معها

هاء الحرب في مبادرة إلن-مصطفى التريكي وفتحي رحومة ونعيمة الحامي-وفي يونيو، طرح أعضاء الزاوية باملجلس األعلى للدولة 

ليبيا من خالل مطالبة علماء املسلمين املعتبرين في العالم اإلسالمي بإصدار فتوى عاجلة تقض ي بوقف الحرب وإنهاء 

 .االعتداءات من كل طرف

لن تجمع ليبيا الخير بالجنوب، عن إطالق مبادرة للسلم واملصالحة الوطنية في ليبيا. التجمع مكون من نشطاء من وفي يونيو أع

املنطقة الجنوبية واملبادرة تهدف إلى رأب الصدع وإنهاء االنقسام من خالل إعالن العفو العام وإطالق سراح كافة املساجين، 

تأكيد على أن ليبيا لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش، والسعي لتحقيق مصالحة ووقف نهب املمتلكات العامة والخاصة، وال

 .وطنية شاملة

وسجل يونيو والدة املبادرة الوطنية للحل السياس ي في ليبيا التي طرحها سياسيون ونشطاء مقربين من دار اإلفتاء بطرابلس 

( عضو عن املؤتمر الوطني 100( عضو، بواقع )200من )وتقوم املبادرة على تشكيل جسم تشريعي يسمى مجلس األمة يتكون 

املرفقة، يتم اختيارهم من النتائج املعتمدة للمرشحين  ( عضو عن مجلس النواب، موزعين وفق الكشوف100العام و)

 .النتخابات املؤتمر الوطني العام ومجلس النواب ممن لم يباشروا العمل في األجسام املشار إليها

س الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على اتفاق املصالحة النهائي بين مصراتة وتاورغاء في يونيو وصادق رئيس املجل
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إال أن عودة نازحي تاورغاء لم تتحقق في املوعد واشتكى رئيس املجلس املحلي لتاورغاء عبدالرحمن الشكشاك من وجود تعطيل 

ة عائالت نازحة من تاورغاء بمبادرة فردية؛ بسبب عدم التزام حكومة في تنفذ االتفاق فيما رفض أطراف من مصراتة عود

ع قيمة بجبر الضرر ودف-وفق املعترضين وبينهم رئيس لجنة املصالحة مصراتة في املصالحة بينها وبين تاورغاء-الوفاق

 .التعويضات

يبيا "املصالحة وبدء حوار" بين ل يهدف إلى  الذي واختتم الشهر بمؤتمر هو األول من نوعه استضافته جزيرة رودس اليونانية،

 برعاية اتحاد يهود ليبيا  وبحضور الرئيس السابق للهيئة العامة للثقافة بالحكومة -حسب املنظمين للمؤتمر-واليهود الليبيين

وحضور  ويل(،املؤقتة عمر القويري ومحمد علي التريكي )الذي قدم نفسه ممثال عن حكومة اإلنقاذ التي يترأسها خليفة الغ

وزير اإلعالم اإلسرائيلي أيوب قرا ووزيرة املساواة االجتماعية اإلسرائيلية جيال جمليئيل ورئيس اتحاد يهود ليبيا رفائيل لوزون 

الذي قال إن املؤتمر يهدف إلى فتح صفحة جديدة بين ليبيا واليهود الليبيين وإلى توعية الليبيين حول يهود ليبيا وتصحيح 

  .املعلومات الخاطئة حولهاملفاهيم و 

ين ونؤكد : نرحب بعودة اليهود الليبي-نفى رئيس حكومة اإلنقاذ خليفة الغويل أن يكون التريكي ممثال له -وقال محمد التريكي 

 .على حقهم في نيل االعتراف والتعويض مثلهم مثل غيرهم

رأبا للتصدع املتسع بين األطراف السياسية الليبية ومن ليس متوقعا أن تحقق جهود املصالحة، الخارجية أو الداخلية، 

املستبعد أن تحقق مبادرة الهاي أي تقدم في ظل التقدم العسكري للجيش التابع ملجلس النواب الذي سيرفع سقف مطالبه 

 .على طاولة الحوار بعد التقدم العسكري الذي حققه في منطقة الجفرة وسط ليبيا وفي مدينة بنغازي 

من خالل عقد جلسات تشاورية داخلية أو مع لجنة -التي شكلها مجلس النواب في أبريل-لم يسجل يونيو أي نشاط للجنة الحوار 

تعديل االتفاق السياس ي املشكلة من قبل املجلس األعلى للدولة كذلك لم تعقد أي جلسة رسمية للمجلس عقب اإلعالن عن تعليق 

 .الجلسات في مايو

ولم تنجح جهود املجلس في احتواء الخالف بين عدد أعضائه ورئاسته بعد أن اتفقوا على تشكيل لجنة إلعادة النظر في الالئحة 

الداخلية فسرعان ما عاد إلى الواجهة الخالف وطالب عدد من النواب بتغيير رئاسة املجلس بالكامل بسبب ما وصوفوه بـ "انتزاعها 
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 94وقال النواب في بيانهم في الخامس من يونيو، إن أكثر من "حيات مجلس النواب واختزالها فيها وتجاهلها لبقية النوابلكل صال 

 .نائبا متوافقين على تغيير الرئاسة بسبب ما وصلت إليه األمور من تهميش لدور بقية النواب في املجلس

له على منطقة الجفرة وسط ليبيا بعد معارك لم تدم ألكثر من يومين ورحب مجلس النواب مطلع الشهر بسيطرة القوات التابعة 

 .تمكنت خاللها قوات املجلس من االستحواذ على قاعدة الجفرة الجوية التي تعد من بين القواعد العسكرية الكبرى في البالد

اب ايتها بين ممثلين من مجلس ي النو وشهد يونيو اإلعالن عن اجتماعات عقدت نهاية شهر مايو املاض ي باململكة الهولندية وبرع

توحيد رؤية و -وفق النواب املجتمعين-واألعلى للدولة من املنطقة الشرقية، دعتهم اململكة الهولندية مًعا كخطوة لتسهيل الحوار

ي بينها س نواب املنطقة الشرقية حول التعديالت املقترحة على االتفاق السياس ي وخرج النواب بعدة نقاط لتعديل االتفاق السيا

تشكيل حكومة مصغرة والنظر في وضع الهيئة التأسيسية وأعلنوا نيتهم عقد جلسة أخرى للنقاش بعد عيد الفطر دون أن يحددوا 

 .موعدا لها

وفي الخامس من يونيو تفاعلت رئاسة مجلس النواب والكتل املتحفظة على االتفاق السياس ي مع األزمة الخليجية بين اإلمارات 

البحرين من جهة وقطر من جهة أخرى والتي أعلنت خاللها الدول الخليجية مقاطعة قطر واتهامها بدعم اإلرهاب. والسعودية و 

 .رئاسة مجلس النواب أيدت قرار املقاطعة وأعلنت في اليوم ذاته مقاطعة املجلس لقطر

الف؛ بوضعها لعدة شخصيات على لوتيرة الخ-التي قاطعت قطر-وصّعد مجلس النواب موقفه من قطر تزامنا مع تصعيد الدول 

 59قوائم اإلرهاب الذي تتهم قطر بدعمهم، وكان بين تلك القوائم قوات سرايا الدفاع عن بنغازي، وخمس شخصيات ليبية من بين 

. تصعيد مجلس النواب كان عبر لجنة الدفاع التي يترأسها طالل امليهوب املتحفظ على االتفاق السياس ي املوقع ف
ً
 عربيا

ً
 يفردا

شخصية وتسعة كيانات لضمها لقائمة اإلرهاب الصادرة عن دول اإلمارات والسعودية  75الصخيرات املغربية والذي بدوره اقترح 

والبحرين ومصر املقاطعة لقطر األمر الذي أثار جدال واسعا حتى داخل مجلس النواب خصوصا وأن بين من ضمتهم القائمة أطرافا 

 .رئيسية في العملية السياسية

وفي يونيو عاد صراع الصالحيات للسطح بين املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق والتيار الداعم للقوات املسلحة التابعة ملجلس النواب 

داخل البرملان، واستنكر مجلس النواب، القرار الصادر عن الرئاس ي، القاض ي بإنشاء سبع مناطق عسكرية في ليبيا واعتبره تعديا 

 .لعام للقوات املسلحة التابعة ملجلس النوابعلى صالحيات القائد ا

صراع آخر شهده يونيو بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بعد أن طالب عقيلة 

 عنها األمر الذي أثا
ً
تحفظ أعضاء  رمجلس النواب بحل الهيئة التأسيسية في العاشر من يونيو وتعيين هيئة لكتابة الدستور بديال

 .الهيئة

وفي العاشر من يونيو أيضا أعلنت كتيبة أبوبكر الصديق في الزنتان، إطالق سراح سيف اإلسالم معمر القذافي؛ تطبيًقا لقانون 
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وقالت إن القذافي غادر املدينة فيما استهجنت جهات محلية ودولية إخالء سبيل  2015العفو العام الصادر عن مجلس النواب عام 

لقذافي بما فيها لجنة الدفاع بمجلس النواب وسط تضارب للمعلومات حول مغادرة سيف اإلسالم القذافي ملدينة الزنتان نجل ا

 .واتجاهه ملنطقة أوباري جنوب ليبيا من عدمها

ابية جديدة ينائبا من النواب الداعمين لالتفاق السياس ي املوقع في الصخيرات املغربية، تأسيس كتلة ن 46من يونيو أعلن  16وفي 

 تنسيق الجهود مع الكتل النيابية األخرى ملعالجة العقبات التي“باملجلس، تحت مسمى الوفاق الوطني، وقالوا إنهم سيشرعون في 

 .تعيق العملية السياسية مشيرين إلى أنهم سيضعون نصب أعينهم تحقيق االستقرار من خالل العمل على إصالح مجلس النواب

مجلس النواب بقرار مجلس األمن الدولي بشأن تعيين غسان سالمة مبعوثا جديدا لألمم املتحدة في ليبيا  من يونيو رحب 22وفي 

 في املساعدة على حل 
ً
وقال على لسان املتحدث باسمه عبد هللا بليحق، إنه يتطلع إلى أن يلعب املبعوث األممي الجديد دورا إيجابيا

 ”لسابقة ألسالفه من املبعوثين األمميين، وعلى رأسهم املبعوث السابق مارتن كوبلريستفيد من التجارب ا“األزمة الليبية، وأن 

وسجل مطلع يونيو على صعيد الزيارات الرسمية، التقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في طبرق وفدا من االتحاد اإلفريقي 

 ووزير الخارجية الكونغولي جون كلود جاكوسو ووزيربمدينة البيضاء ضم ممثل األمن والسلم باالتحاد اإلفريقي إسماعيل شرقوي 

الخارجية الغيني هادجا ماكالي دامارا ووزير خارجية النيجر حسين مول وناقشوا سبل تسريع تنفيذ االتفاق السياس ي وإجراء 

 .التعديالت عليه

وات قريبة القادمة بسبب التقدم العسكري للقمن املتوقع استمرار االنسداد السياس ي وعدم الوصول إلى حل توافقي في الفترة ال

املسلحة التابعة ملجلس النواب في جنوب ليبيا وبنغازي األمر الذي سيؤدي إلى رفع سقف مطالب التيار السياس ي القريب من القوات 

ينعكس على أداء يه مما ساملسلحة بالبرملان إضافة إلى التوتر اإلقليمي بين دول الخليج الذي تنحاز أطراف داخلية لطرفي الصراع ف

 .الحوار والعملية السياس ي بصفة عامة

عثر مسيرة باإلرهاب سي-املشاركة بشكل رئيس ي في صنع التوافق السياس ي-بيان لجنة الدفاع وتصنيفه لعدد من الشخصيات 

يد من سببا في املز الذهاب إلى تعديل االتفاق السياس ي وسيبرز مواقف علنية تسلط الضوء على نقاط الخالف الذي سيكون 

 .االنقسام
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افتتح املجلس األعلى للدولة شهر يونيو بعقد جلسة تشاورية ضمت رئيس املجلس وأعضاء لجنة تعديل االتفاق السياس ي 

ينه بولحقتها جلسة تشاورية أخرى حول سبل تنفيذ التعديالت على االتفاق السياس ي دون التمكن من عقد جلسة مشتركة 

 .وبين لجنة الحوار املمثلة ملجلس النواب

واتهم أعضاء من لجنة تعديل االتفاق السياس ي الليبي باملجلس األعلى للدولة، املبعوث األممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، بعرقلة 

اركة رى للمشلقاء وفدي مجلس ي النواب واألعلى للدولة، لبحث تعديل االتفاق السياس ي من خالل محاولة إضافة أطراف أخ

ة هم مجلس النواب واملجلس األعلى للدول“في تعديل االتفاق من خارج الجسمين. ونفى كوبلر االتهامات التي وجهت له وقال إن 

لة وإن 
ّ
من يضعون العراقيل ويقومون بتأجيل بدء املفاوضات لتعديل االتفاق السياس ي وإن العملية السياسية في ليبيا معط

 .”ستغل هذا التعطيل لتصعيد العمليات العسكريةاألطراف العسكرية ست

من يونيو اعتبر املجلس األعلى للدولة قائمة األسماء الصادرة عن لجنة الدفاع ملجلس النواب والتي ضمت اسم رئيس  11وفي 

اعات مجلس الدولة، عبد الرحمن السويحلي، "تواطؤا من قلة مأجورة مع دول بعينها إلقحام ليبيا ضمن ما يدور من صر 

إقليمية" مشيرا إلى أن القائمة تأتي في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وأنها استغالل 

 ."وتوظيف ملصطلح اإلرهاب لتصفية الخصوم السياسيين

ى ليبيا تا قرار حظر توريد األسلحة إلوالذي قال إن اإلمارات ومصر انتهك-وتعليقا على تقرير لجنة الخبراء التابع لألمم املتحدة

رفض املجلس األعلى للدولة ما عبر عنها بـ"التدخالت الصارخة في الشأن الليبي من -من خالل دعم الجيش التابع ملجلس النواب

 من يونيو 12دولتي اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية مصر العربية، الذي أكده تقرير فريق الخبراء التابع لألمم املتحدة في 

وعلى صعيد الزيارات واللقاءات عقد رئيس املجلس األعلى عبد الرحمن السويحلي لقاءات منفصلة مع سفراء دول بريطانيا 

 .وفرنسا وإيطاليا وتركيا إضافة إلى وزير الخارجية األملاني زيغمار غابرييل

ل بشكل س، أملانيا بالضغط على القوى اإلقليمية التي تتدخوطالب رئيس املجلس األعلى للدولة خالل لقاء الوزير األملاني بطرابل

سلبي في ليبيا وتدعم أحد األطراف على حساب اآلخر، وحثها على التوقف عن ذلك ودعم جهود التهدئة والحوار بين الليبيين 

 .بدل تأجيج الوضع بشكل أكبر

 هاتفًيا  29وفي 
ً
باملبعوث األممي الجديد إلى ليبيا غسان سالمة وأعرب عن أمله من يونيو أجرى عبد الرحمن السويحلي اتصاال

في أن يكون سالمة في مستوى تطلعات الشعب الليبي للمساعدة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإنهاء األزمة 

 .السياسية الراهنة
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ل في الصخيرات، رغم تعثر جهود التقارب التي ظهرت من خال مازال املجلس األعلى للدولة يحاول تنفيذ االتفاق السياس ي املوقع

لقاء رئيس مجلس النواب ورئيس املجلس األعلى للدولة في أبريل، بسبب التصعيد العسكري للجيش التابع ملجلس النواب 

لس النواب سة مجومواقف املجلس األعلى للدولة املناهضة ملصر بعد تنفيذها ضربات جوية في ليبيا واإلمارات حليفَتْي رئا

 .والكتل املتحالفة مع الرئاسة إضافة للصراع اإلقليمي في الخليج الذي ألقى بظالله على املشهد السياس ي الليبي

كل تلك املعطيات تجعل من احتمالية الجلوس على طاولة واحدة للتفاوض خالل الفترة القريبة، ضعيفة جدا إال أن مجلس 

سيعول و  فاق السياس ي رغم افتقاده لألدوات السياسية من أجل الضغط على مجلس النوابالدولة سيحاول تسريع تنفيذ االت

 .في ذلك على البداية الجديدة للرعاية األممية بعد تولي غسان سالمة ملهام رئاسة بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا

 لصياغة مشروع الدستور؛ بسبب إعالن الهيئة تعليق جلساتها إلىلم يسجل شهر يونيو أي انعقاد لجلسات الهيئة التأسيسية 

الثاني من شهر يوليو على خلفية عدم قبول ممثلي املنطقة الشرقية بالهيئة، بمقترح لجنة التوافقات، وبالتحديد ما ورد في 

ونيو طالب وفي العاشر من ي قيةباب السلطة التشريعية والحكم املحلي وغيرها، وطالبوا بمدة للتشاور مع أعيان املنطقة الشر 

 ”لعجزها عن أداء مهامها“التأسيسية وإعادة تشكيلها وبرر طلبه قائال:  رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، املجلس بحل الهيئة

 مشددا في كلمة له، على أن تكون الهيئة الجديدة معينة وليست منتخبة لوضع دستور يحدد شكل الدولة ونظامها السياس ي

 مطالبة عقيلة ردود فعل مستنكرة من أعضاء بالهيئة التأسيسية اعتبرت تصريحات رئيس البرملان تدخال في صالحيتهاوأثارت 

وقالت عضو الهيئة نادية عمران، إن رئيس مجلس النواب بدعوته إلى حل الهيئة يعرقل املسار التأسيس ي ويتجاوز صالحياته 

 .ن الدستوريوصالحيات مجلس النواب املناطة به وفق اإلعال 

وأضافت عمران في تصريحات صحفية، أن اإلعالن الدستوري ينص على اختصاص مجلس النواب بإصدار قانون االستفتاء 

اتها وطالب أعضاء بالهيئة بتوفير الحماية ملقر انعقاد جلس على مشروع الدستور فقط، وال يحق له تقييم أعمال الهيئة باملطلق

 .الت تحريض من جهات رافضة ملقترح لجنة التوافقات باملنطقة الشرقيةبمدينة البيضاء بعد تسجيل حم
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من املتوقع أن تنجح دعوات رئيس مجلس النواب إلى حل الهيئة التأسيسية في طرح املوضوع للنقاش بشكل فعلي داخل أروقة 

رفضا  املنطقة الشرقية إال أن املقترح سيالقيمجلس النواب خصوصا وأن رئاسة البرملان والكتل القريبة منها خصوصا من نواب 

 .من أعضاء املنطقتين الجنوبية والغربية

فإنه من املتوقع أن يبقى الحال كما هو عليه وأن ال تتحصل مسودة  قبة البرملان توإن لم يطرح موضوع حل الهيئة تح

وصا ات الثقافية وممثلي املنطقة الشرقية خصالتوافقات على إجماع داخل الهيئة بسبب ارتفاع سقف املطالب من قبل املكون

بعد إشراك أعيان وزعماء قبائل املنطقة الشرقية الذي سينذر باملزيد من املطالب التي ستتعارض مع مطالب املكونات الثقافية 

زعماء القبليين ن و والتيار املضاد للنظام الفدرالي في الهيئة؛ وهو ما سيؤدي بدوره إلى إشراك ممثلي املكونات الثقافية ألعيا

 .لتلك املكونات وارتفاع سقف املطالب إلى تقاسم االمتيازات وقد يؤدي إلى تسييس عمل الهيئة

وطبرق وسبها مناطق عسكرية في مدن طرابلس وبنغازي  5افتتح املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق شهر يونيو بقرار إنشاء 

 عن منطقتين عسكريتين في املنطقتين الوسطى والغربية من البالد وتسمية آمرين لهما الذي تحفظ عليه التيار 
ً
والكفرة فضال

 .السياس ي املعارض لالتفاق السياس ي املوقع بالصخيرات املغربية

لغ مالية من حساب الطوارئ لصالح في السادس من يونيو أصدر الرئاس ي جملة من القرارات التي كان منها تخصيص مبا

مستشفيات طرابلس املركزي، نالوت، القره بوللي، صرمان العام ومبلغا آخر لصالح املجلس البلدي أبوسليم والشركة العامة 

للكهرباء ومبالغ من ميزانية املتفرقات لصالح مجلس التخصصات الطبية وآخر لصالح الهيئة العامة للمعلومات إضافة إلى 

 .أحمد السنوس ي حمي بمهام وكيل وزارة املواصالت تكليف

يونيو سجل لقاءات وزيارات للرئاس ي منها لقاءات منفصلة لرئيس املجلس فائز السراج كان أولها لقاؤه وزير الخارجية األملاني  

التحاد األوروبي لقادة ا زيغمار غابرييل في طرابلس في الثامن من يونيو وطالب السراج في ذات الشهر خالل مؤتمر رفيع املستوى 

بشأن إدارة الهجرة في بروكسل الدول األوروبية  بدعم طلب حكومة الوفاق لرفع حظر السالح عن خفر السواحل واألجهزة 

ن من أداء دورها وعلى هامش املؤتمر التقى السراج املمثلة  السامية لالتحاد األوروبي فديريكا موغريني وعلى 
َّ
األمنية لتتمك

يضا بحث السراج مع أمين عام  حلف شمال  الناتو  ينس ستلوتنبيرغ برامج دعم إعادة بناء املؤسسات العسكرية الهامش أ
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واألمنية في ليبيا وبحث تطورات الوضع السياس ي في لقاءات منفصلة  مع رئيس الوزراء اإليطالي، باولو جينتيلوني  ورئيس وزراء 

 .كمة الجنائية الدولية  فاتو بنسودةمالطا جوزيف موسكات واملدعية العامة للمح

وأجرى السراج اتصاال هاتفيا بغسان سالمة املبعوث الجديد لألمم املتحدة في ليبيا تناول خالل االتصال التنسيق والتعاون 

ك روته يونيو، محادثات في الهاي مع رئيس وزراء هولندا مار  30كما أجرى السراج في .  بين املجلس الرئاس ي واملنظمة الدولية

ورحب الرئاس ي بدعوة عضَوْي مجلس النواب عن مدينة  وبحث الرئيسان إمكانية إيجاد حلول لالنسداد السياس ي في ليبيا

الزنتان عبد السالم نصية وعمر قرميل، لكل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس املجلس الرئاس ي فائز السراج، 

اب خليفة حفتر؛ لزيارة مدينة الزنتان إال أن عقيلة صالح وخليفة حفتر لم يتجاوبا والقائد العام للجيش التابع ملجلس النو 

 .معها

وصادق رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على اتفاق املصالحة النهائي بين مصراتة وتاورغاء في يونيو 

املجلس املحلي لتاورغاء عبد الرحمن الشكشاك من وجود تعطيل إال أن عودة نازحي تاورغاء لم تتحقق في املوعد واشتكى رئيس 

في تنفذ االتفاق فيما رفضت أطراف من مصراتة عودة عائالت نازحة من تاورغاء بمبادرة فردية؛ بسبب عدم التزام حكومة 

دفع قيمة ضرر و بجبر ال-وفق املعترضين وبينهم رئيس لجنة املصالحة مصراتة في املصالحة بينها وبين تاورغاء-الوفاق

 .التعويضات

وسجل يونيو عودة للصراع بين حكومة الوفاق والحكومة الليبية املؤقتة شرق البالد برئاسة عبد هللا الثني إذ عّبر املجلس 

الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني، عن أسفه بسبب القرار الصادر عن رئيس الحكومة املوقتة عبد هللا الثني، القاض ي بالقبض 

 .طنين ليبيين من الوزراء املفوضين، أو أعضاء حكومة الوفاقعلى موا

وأوضح املجلس الرئاس ي في بيان أن القرار جاء في أعقاب زيارة كان يعتزم وزير التعليم املفوض بحكومة الوفاق القيام بها إلى 

.يون دينار إلعادة إعمارهابنغازي، لالطالع على حجم األضرار التي لحقت بالجامعة ومرافقها بعد أن خصصت لها مائة مل

يحاول املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق من خالل زياراته واتصاله باألطراف الدولية إرسال رسالة مفادها أنه الطرف األقوى 

 في املشهد السياس ي ويسعى بذلك إلى أن يكون طرفا فاعال في أي تسوية سياسية قادمة.
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اإلنقاذ الوطني عن املشهد في يونيو عقب انسحاب قواتها من العاصمة طرابلس أواخر مايو املاض ي وسيطرة غابت حكومة 

ولم يسجل يونيو أي موقف سياس ي لحكومة اإلنقاذ الوطني عقب  .الكتائب املوالية لحكومة الوفاق الوطني على كل املدينة

 .انسحاب قواتهم منها

اإلنقاذ عن الواجهة السياسية خالل الفترة القادمة وليس من املتوقع أن تعود من جديد بعد من املتوقع أن تغيب حكومة 

خسارتها ملواقعها في طرابلس وتراجع دعمها في مصراتة التي ينتمي إليها رئيس الحكومة وتنتمي معظم الكتائب املوالية له 

إلى مناطق من خارج العاصمة ووقوع عدد كبير من  خصوصا بعد تحشيد الرأي العام ضد تلك الكتائب التي تنتمي معظمها

 .القتلى والجرحى في صفوف الكتائب املوالية لحكومة الوفاق

في الثامن من يونيو أصدر رئيس الحكومة الليبية املؤقتة عبد هللا الثني أوامر بالقبض على وزراء حكومة الوفاق الوطني ووكالء 

وعزا الثني في خطاب وجهه لوكيل وزارة داخليته ورئيس   معهم داخل نطاق سيطرة الحكومة املؤقتةالوزراء وكل من يتعاون 

املباحث العامة، إلى أن الوزراء مغتصبين للسلطة ويجب إحالتهم للقضاء مطالبا الجهات األمنية التابعة له باتخاذ كافة 

 .اإلجراءات وإبالغ املنافذ البرية والجوية والبحرية بالقرار

متبنية موقف رئاسة مجلس النواب والكتل املتحفظة على االتفاق السياس ي -وفي الخامس من يونيو تفاعلت الحكومة املؤقتة 

مع األزمة الخليجية بين اإلمارات والسعودية والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى والتي أعلنت خاللها الدول -الداعمة لها

اإلرهاب. الحكومة املؤقتة أعلنت حظر تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع قطر أو  الخليجية مقاطعة قطر واتهامها بدعم

قطر شريكة فيها، بسبب اتهامها لقطر بدعم "اإلرهاب" في ليبيا ومساعدة جماعة اإلخوان واملقاتلة بكل الوسائل املادية 

 .واملعنوية

ج العربي للنفط وكل الشركات بشكل عاجل وفوري بعدم وطالبت الحكومة، من املؤسسة الوطنية للنفط إبالغ شركة الخلي

 .التي تمتلك قطر أسهما فيها” غلينكور “تصدير أي شحنات نفط، وإلغاء كل التعاقدات التي تخص شركة 
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ألفعال امن املتوقع أال يكون هناك أي وجود ألنشطة أو مواقف خالل املرحلة القادمة للحكومة املؤقتة باستثناء بعض ردود 

 .على أحداث قد تطرأ

حكومة الثني بعيدة كل البعد عن العملية السياسية في البالد وليس لها أي تأثير في حركة العجلة السياسية لعدة أسباب منها 

 .ضعف أدائها وعدم إقناعها للشارع وملجلس النواب على السواء

  

العدالة والبناء خالل يونيو على ردود األفعال بشأن التحركات السياسية والعسكرية التي شهدتها اقتصرت نشاطات حزب 

في الثالث من يونيو دعا رئيس الحزب محمد صوان الجزائر إلى لعب دور أقوى في رفض ومنع التدخل العسكري املصري و البالد

املصرية األخيرة على مدينة درنة تصديرا ألزمات مصر الداخلية  وفي الخامس من يونيو اعتبر صوان الغارات واألجنبي في ليبيا

وفي العاشر من يونيو اعتبر الحزب قائمة األسماء الصادرة عن لجنة الدفاع بمجلس  والتغطية على مشاكلها االقتصادية

يونيو تعليقا على  من 21وفي  النواب والتي ضمت أعضاء بالحزب، محض افتراء مستنكرا الزج باسم الحزب في تلك القوائم

والذي قال إن اإلمارات ومصر انتهكتا قرار حظر توريد األسلحة إلى ليبيا من خالل دعم -تقرير لجنة الخبراء التابع لألمم املتحدة

رفض حزب العدالة والبناء ما عبر عنها بـ"التدخالت الصارخة في الشأن الليبي من دولتي اإلمارات -الجيش التابع ملجلس النواب

 .من يونيو 12عربية املتحدة وجمهورية مصر العربية، الذي أكده تقرير فريق الخبراء التابع لألمم املتحدة في ال

من يونيو التوقيع النهائي على اتفاق املصالحة بين املجلس البلدي مصراتة واملجلس املحلي تاورغاء،  22وبارك الحزب في 

 .طنيوبتصديق من املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الو 

موقف حزب العدالة والبناء الداعم بقوة لالتفاق السياس ي لن يتغير ألن الحزب يراهن على نجاح االتفاق ويعتبره مشروعه 

الخاص للوصول إلى حل لألزمة السياسية وسيحاول حزب العدالة والبناء بشتى الطرق لتسريع تنفيذ االتفاق السياس ي إلثبات 

 .البالد قبل مناوئيه في طبرق مدى نجاعته لحلفائه غرب 
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السياس ي والداعم للعمليات  لم يتغير موقف حزب تحالف القوى الوطنية من االتفاق السياس ي املتحفظ على االتفاق

 وظهر موقف التحالف الثابت العسكرية التي تقودها القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب تحت مسمى محاربة اإلرهاب

خالل مقابلة تلفزيونية لرئيس املكتب السياس ي لتحالف القوى الوطنية محمود جبريل الذي وضح رؤية التحالف واالتفاق 

 .السياس ي

من الواضح أن حزب تحالف القوى الوطنية سيستمر في انتهاج سياسة متحفظة تجاه االتفاق السياس ي والقرارات الصادرة 

إلى جانب استمرار دعمه للعمليات العسكرية التي يقودها الجيش التابع للنواب تحت مسمى عن املؤسسات املنبثقة عنه، 

محاربة اإلرهاب. ومن املتوقع أن يكون للحزب تحركات أوسع خالل الفترة القادمة للبحث عن دور في العملية السياسية القادمة 

 عبر تحركات إقليمية ودولية
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 الحالة السياسية الخارجية .2

 

كثفت القاهرة خالل شهر يونيو من تحركاتها في املحافل الدولية لكسب تأييد دولي لتحركها العسكري في ليبيا وقصفها لعدد 

 بمقر 
ً
 مشتركا

ً
من األهداف في درنة والجفرة أواخر شهر مايو. حيث نظمت لجنة مكافحة اإلرهاب بالرئاسة املصرية اجتماعا

ان " تحديات مكافحة اإلرهاب في ليبيا" دعت له رئيس ي لجنة العقوبات على تنظيم الدولة األمم املتحدة في نيويورك، تحت عنو 

والقاعدة، ولجنة العقوبات املفروضة على ليبيا. كما قام وفد برملاني مصري بزيارة الواليات املتحدة األمريكية، وكان امللف الليبي 

ل الرئيس املصري " عبد الفتاح السيس ي" إن عودة االستقرار إلى ضمن امللفات املفترض نقاشها في واشنطن. وخالل يونيو قا

 ليبيا سيعزز السلم واألمن في منطقة ساحل جنوب املتوسط. 

وشهد يونيو مطالبة اللجنة املصرية املعنية باألزمة الليبية، ألطرافها املحليين بأن يدركوا أهمية عامل الوقت املتاح للتوصل إلى 

ت للدولة وفقا للتصريح الصادر عن اللجنة املصرية. واعتبرت القاهرة أن هذا األمر سيجنب ليبيا توافق ليبي يفرز مؤسسا

قد صف شهر ديسمبر القادم، على حد تعبيرها. وقد انتتالتبعات الخطيرة املترتبة عن انتهاء العمل باتفاق الصخيرات في من

 بعض السياسيين والنشطاء الليبيين تصريح الجانب املصري. 

  

 
ً
 مختلفا

ً
ستواصل مصر موقفها املعلن الداعم لالتفاق السياس ي املوقع في الصخيرات، وإن كان من املتوقع أن تتبنى مصر موقفا

إن لم تنجح أطراف األزمة الليبية في حل األزمة قبل شهر ديسمبر القادم وهو األمر الذي ملحت له اللجنة املصرية املعنية بامللف 

 إلى عدم اعترافها باالتفاق السياس ي الليبي بعد شهر ديسمبر القادم. كما أن القاهرة ستواصل الليبي، عندما أ
ً
شارت ضمنيا

 دعمها للقوات املسلحة التابعة ملجلس النواب، وستوسع من دائرة اتصاالتها مع أطراف فاعلة باملنطقة الغربية. 

 

استضافته الجزائر، وناقش االجتماع جهود دول الجزائر ومصر  شاركت تونس خالل شهر يونيو في االجتماع الثالثي الذي

وتونس في دعم املبادرة الثالثية التي قدمها الرئيس التونس ي الباجي السبس ي. وأفادت التقارير الدبلوماسية املتطابقة بانضمام 

 تهدافها.اإلرهابية داخل ليبيا واستونس لالتفاق األمني الذي جمع القاهرة والجزائر والذي يقض ي بتصنيف ومالحقة املجموعات 
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كما استمر وزير الخارجية التونس ي خميس الجهيناوي في اتصاالته املكثفة مع األطراف اإلقليمية والدولية لبحث سبل إيجاد  

مة ". حل سياس ي لألزمة الليبية. كما رحبت تونس بتعيين املبعوث األممي الجديد إلى ليبيا الوزير اللبناني األسبق " غسان سال 

وجددت تأييدها لالتفاق السياس ي الليبي. وأبدت تونس نيتها للتعاون مع املبعوث الجديد من أجل تسريع تنفيذ اتفاق 

الصخيرات. وشهد يونيو استمرار حالة التوتر باملناطق الحدودية بين ليبيا وتونس. وقد اشتبكت بعض وحدات الجيش وحرس 

املهربين ومسلحين حاولوا عبور الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس. وعلى خلفية  الحدود التونس ي خالل الشهر مع عدد من

التداعيات التي خلفها اعتقال السلطات التونسية لرجل األعمال التونس ي " شقيق جراية " بتهم تتعلق بالفساد والخيانة، 

مجموعات  ن تونسيين بلقاء والتواصل معأعلنت السلطات التونسية عن نيتها فتح تحقيق في مزاعم قيام برملانيين ومسؤولي

مسلحة ليبية. كما أن السلطات التونسية أعلنت عن قيامها بفتح تحقيق في االتهامات واالدعاءات التي ساقها الناطق الرسمي 

رات إلى ال ن قطر قامت بإدخل مئات املاليين من الدو إباسم القيادة العامة التابعة ملجلس النواب " أحمد املسماري" والذي قال 

 ، وصفها املسماري باإلرهابية. اطراف داخل ليبيأتونس من أجل تمويل 

 

ستواصل تونس جهودها الداعمة لالتفاق السياس ي الليبي، وكذلك املبادرة التونسية املدعومة من مصر والجزائر لتسريع 

تنفيذ اتفاق الصخيرات. كما توقع تقرير الحالة الليبية قبل أشهر، فإنه من الواضح أن تونس ال تملك أدوات قوية بما فيه 

لسياس ي بين أطراف الـأزمة الليبية، في ظل اتساع نفوذ أطراف إقليمية ودولية داخل الكفاية لتغيير واقع انسداد أفق الحل ا

ليبيا. ومن املتوقع أن خفض واشنطن للمساعدة املالية للجيش التونس ي، قد يخفض من مستوى التنسيق األمني والعسكري 

عجلة ك أوروبي يتمكن من توفير بدائل مستبين الواليات املتحدة وتونس. مما قد يدفع الحكومة التونسية إلى البحث عن شري

للدعم األمريكي املتوقف والذي من املتوقع أن يؤثر على املشاريع وخطط الجانب التونس ي لتطوير دفاعات وإمكانات الشريط 

 الحدودي مع ليبيا والقوات العاملة به. 

 

تناول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مع نظيره واصلت ليبيا تصدرها أولويات السياسة الخارجية للجزائر، فلقد 

الفرنس ي إيمانويل ماكرون مطلع الشهر، مجريات األوضاع في ليبيا خالل اتصال جمعهما مطلع يونيو واستمرت الجزائر في 

لبلديات  املقدمة تقديم املساعدات الغذائية للمناطق الليبية املتاخمة للحدود الجزائرية. حيث بلغت املساعدات الجزائرية

. من ضمنها مساعدات طبية قال البيان الصادر عن الخارجية الجزائر  30غات وأوباري وغدامس خالل الشهر قرابة 
ً
ن إة، يطنا

 على القصف املصري لعدد من األهداف داخل ليبيا أواخر 
ً
توزيعها يتم عبر التعاون مع املؤسسات الشرعية في ليبيا. وتعليقا

الفرنسية عن دبلوماسيين جزائريين لم تفصح عن هوياتهم استنكار الحكومة  Mondafriqueصحيفة شهر مايو، نشرت 

بالغ القاهرة عدم تأييد الجزائر للتحرك املصري املنفرد. ولم تصدر مواقف رسمية جزائرية إالجزائرية للقصف املصري، و 

نيو في يق الجهود بينهما. وأثمرت هذه الجهود خالل يو رافضة للقصف املصري، في مقابل بداية جهود مكثفة بين البلدين لتنس

استضافة الجزائر لالجتماع الثالثي الذي ضم وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس، والذي شدد على ضرورة االمتناع عن أي 
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 لإ
ً
لبيان نص اجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري وفقا

الختامي الصادر عن االجتماع. وحذر بيان االجتماع الثالثي من أن تردي األوضاع في ليبيا سينعكس على أمن واستقرار املنطقة. 

وشددت الدول الثالثة على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل املعلومات بين املصالح األمنية للدول الثالث كوسيلة فعالة في مكافحة 

 
ً
لنص البيان الختامي لالجتماع الوزراي. كما أعلنت الخارجية املصرية أن وزير الخارجية املصري سامح شكري  اإلرهاب وفقا

قد ناقش مع وزراء خارجية الجزائر وتونس أسباب وخلفيات التحرك املصري لضرب أهداف داخل ليبيا، وأعلن الناطق باسم 

 للمخاوف املصرية املتعلقة باإلرهاب وتهديد أمنها.ن الجزائري والتونس ي أبيالخارجية املصرية بأن الجانب
ً
 ديا تفهما

كما أن يونيو شهد اتفاق الجزائر ومصر وتونس على إعداد قائمة " باملنظمات اإلرهابية " املوجودة في ليبيا، والتنسيق العسكري 

تفاق لحكومة الوفاق الوطني من هذا االواألمني بين البلدان الثالثة الستهدافها، ولم تحدد هذه الدول موضع املجلس الرئاس ي 

 ملصادر دبلوماسية متطابقة. ولم تتوقف خالل شهر يونيو األعمال املتواصلة للجيش الجزائري وسلطات الحدود 
ً
وفقا

الجزائرية من أجل ضبط حدود الجزائر مع ليبيا،وأعلن خالل الشهر عن توقيف عدد من السيارات واألشخاص متورطين في 

 مخدرات وأسلحة.  أعمال تهريب

 

من غير املتوقع أن يتغير املوقف الجزائري الداعم للحل السياس ي والرافض للتدخل األجنبي في ليبيا، وقد يرتفع التنسيق األمني 

والعسكري الجزائري مع تونس، بعد إعالن واشنطن تقليص مساعداتها املالية لتونس، وإن لم تعلن واشنطن عن تأثر مباشر 

ج األمنية والعسكرية مع تونس والجزائر بسبب خفض الدعم األمريكي. كما أن التعاون بين باريس والجزائر سيشهد للبرام

 أكثر خالل الفترة القادمة في ظل الرؤية الجديدة للرئيس الفرنس ي مانويل ماكرون لقضايا اإلرهاب والهجرة غير 
ً
تنسيقا

ود والجيش الجزائري ممارسة مهامها في ضبط الحدود املشتركة للجزائر الشرعية بالشمال اإلفريقي. وستواصل سلطات الحد

 مع ليبيا ودول الجوار التي تشهد توترات أمنية. 

 

جددت الخرطوم خالل يونيو، رفضها لالتهامات الصادرة عن مجلس النواب والقيادة العامة للقوات املسلحة التابعة له، بدعم  

السودان ألطراف مناوئة للمشير خليفة حفتر. واتهمت الخرطوم األخير بدعم حركات التمرد السودانية في دارفور. وطالبت 

ذه الحركات بالتوقف عن دعمها، وزعزعة األمن واالستقرار بالسودان. كما توترت الحكومة السودانية الدول الداعمة له

العالقات بين مصر والسودان خالل شهر يونيو، حيث أعلن الجيش السوداني عن انتشار واسع لقواته على الحدود املشتركة 

مصدرها  –السودانية على عربات عسكرية  استيالء القوات منبين مصر وليبيا والسودان. جاء هذا االنتشار بعد قرابة الشهر 

أطفال  8كانت بحوزة مجموعات سودانية متمردة كانت تقاتل في ليبيا. وشهد يونيو تسليم ليبيا السوادن لعدد   -مصر 

 سودانيين تورط ذويهم في القتال مع تنظيم الدولة وكانوا قد احتجزوا في سرت أثناء معارك طرد التنظيم من املدينة. 
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ستواصل السوادن أعمال مالحقة املتمردين السوادنيين املرتبطين بجماعات مسلحة داخل ليبيا، وستستمر الخرطوم في دعم 

االتفاق السياس ي الليبي املوقع في الصخيرات. ومن غير املتوقع أن يتوقف مجلس النواب واملوالين له من توجيه االتهامات 

 ة في األزمة الليبية. املتكررة للخرطوم بدعم أطراف محدد

استمرت أعمال التهريب من ليبيا إلى تشاد خالل يونيو، ولم تتوقف حركة املجموعات املسلحة التشادية باتجاه الحدود والعمق 

الليبي في الجنوب، وكشف التقرير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة ملجلس األمن، والذي صدر في يونيو، عن تورط مجموعات 

مسلحة تشادية في النزاع الليبي. كما كشفت خالل يونيو مجموعة " مسح األسلحة الصغيرة "، عن وجود ماليين القطع من 

السالح غير املنضبط واملنتشر في املنطقة بسبب انفالت األوضاع في ليبيا، وأشار تقرير املجموعة الدولية املتخصصة إلى أن 

لسودان مع املتمردين بالبلدين، أدى إلى نشوء سوق للمقاتلين املرتزقة بين تشاد وليبيا عدم التوصل التفاقات سالم في تشاد وا

والسودان. وعلى خلفية اعتقال القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب لعدد من قادة املعارضة التشادية املسلحة املتواجدة 

 طالق سراحهم.إبالجنوب الليبي، طالبت فصائل تشادية مسلحة ب

ستواصل تشاد ضبط حدودها ملواجهة املجموعات التشادية املتمردة املتمركزة في ليبيا، ومن غير املتوقع أن تقوم بمنع أعمال 

 تهريب املحروقات والسلع األساسية القادمة من ليبيا. 

استمرت قوات حرس الحدود النيجرية في جهودها الرامية إلى التضييق على املهاجرين غير الشرعيين العابرين لحدودها مع 

ليبيا، ونجحت في تقليص أعدادهم بعد الدعم الفني الذي تلقته من الحكومة اإليطالية واملنظمات األوروبية العاملة في مجال 

جثة تعود ملهاجرين ضلوا  40ونيو عثور قوات حرس الحدود النيجرية  على أكثر من  مكافحة الهجرة غير الشرعية. وشهد ي

ونيو أعمال التهريب املنطلقة من ليبيا تجاه النيجر عن طريق عصابات وجماعات يطريقهم وسط الصحراء. ولم تتوقف خالل 

 مسلحة محلية لها ارتباطات على جانبي الحدود بين البلدين. 
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من غير املتوقع أن تقوم سلطات الحدود النيجرية بتطوير تعاونها مع ليبيا في مواجهة أعمال التهريب للسيارات والسلع 

واملحروقات القادمة من ليبيا. وستواصل النيجر تنسيقها وتعاونها الوثيق مع الحكومة اإليطالية من أجل مواجهة املهاجرين 

 ليبيا.  غير الشرعيين العابرين للنيجر بتجاه

فريقية رفيعة املستوى حول ليبيا بزيارة ليبيا خالل شهر يونيو، والتقت برئيس مجلس النواب " عقيلة صالح قامت اللجنة اإل 

ملجلس ا" والقائد العام للقوات املسلحة التابعة ملجلس النواب، املشير " خليفة حفتر". باإلضافة إلى لقاء جمعها مع رئيس 

اد اإلفريقي تحاألعلى للدولة " عبد الدرحمن السويحلي". وناقش املسؤولون األفارقة، تطورات األوضاع في ليبيا وسبل دعم اال

لجهود الوصول إلى تسوية سلمية في ليبيا.  وعقب لقاء اللجنة اإلفريفية في طرابلس مع رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق 

" شدد األخير على أن الحل لألزمة الليبية، يستلزم وقف ومنع التدخالت الخارجية واألجنبية الداعمة  الوطني " فائز السراج

 في النزاع، وجدد مطالبته بالتزام عدم التعامل مع أي أطراف 
ً
ألي طرف. وأضاف السراج بأنه ال يعتبر أن املجلس الرئاس ي طرفا

 ملواقف مجلس األمن واالتحاد اإل 
ً
فريقي وجامعة الدول العربية املؤيدة لالتفاق السياس ي ومخرجاته. وقدم متوازية استنادا

تحاد اإلفريقي خالل يونيو مبادرته لعقد لقاء  ودي يجمع أطراف األزمة الليبية، من أجل كسر الجليد بينهم بحسب الدعوة اال

 ".فريقي رفيع املستوى، إلى رئيس مجلس النواب " عقيلة صالح املقترحة من الوفد اإل 

سيواصل االتحاد اإلفريقي مساعيه إليجاد حل سياس ي لألزمة الليبية، ولكن من املستبعد أن تنجح جهود االتحاد في إيجاد 

مسار أكثر فاعلية من مسار اتفاق الصخيرات املدعوم دوليا، على الرغم من املواقف الدولية واإلقليمية املعلنة الداعمة لجهود 

  .ي حل األزمة الليبية. كما أن قضية الهجرة غير الشرعية ستزيد من اهتمام االتحاد اإلفريقي بامللف الليبياالتحاد اإلفريقي ف
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ماليين يورو لبرنامج مرفق االستقرار في ليبيا، وبحسب االتحاد فإن  دعم برنامج  5كشف االتحاد األوروبي عن مساهمته بمبلغ 

املتحدة اإلنمائي ملرفق االستقرار يسهم في دعم حكومة الوفاق التي تترأس هذا املرفق. كما شهد يونيو مطالبة رئيس األمم 

األوروبي " أنطونبو تاياني " الدول األعضاء باالتحاد إلى ضرورة بناء مخيمات الستقبال املهاجرين في ليبيا.  وطالب "  البرملان

تاياني " األوروبيين في مقابلة صحفية بأن يكون لديهم صوت واحد من أجل توقيع اتفاق مماثل التفاق الهجرة مع تركيا، والذي 

. والتقى " رئيس البرملان األوروبي برئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق "   %90ة  بنسبة نه خفض  الهجرة غير الشرعيإقال 

فايز السراج " ولم يعلن الجانبان إن كان اللقاء قد تناول مطالبة رئيس البرملان األوروبي بإنشاء مخيمات الالجئين في ليبيا.  كما 

و اج وناقشا تطورات األوضاع في ليبيا، وجدد " ستلوتنبيرغ " خالل يونيالتقى أمين عام حلف الناتو "ينس ستلوتنبيرغ" بالسر 

دعمه لحكومة الوفاق الوطني، وأشاد أمين عام حلف الناتو بسيطرة حكومة الوفاق على العاصمة الليبية طرابلس. كما شهد 

عاون الفني لحرس السواحل الليبي. والتيونيو استمرار جهود االتحاد األوروبي ضمن العملية البحرية صوفيا والبرامج التدريبية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           للمجلس الرئاس ي بالجنوب الليبي.مع سلطات حرس الحدود الليبي التابع 

ينص جماع و أعلن وزير الخارجية البريطاني " بوريس جونسون " عن ترحيب بالده بقرار مجلس األمن الدولي والذي اتخذ باإل 

 ن يعكس التزام املجتمع الدوليعلى قرار منع تهريب األسلحة إلى ليبيا عبر البحر. واعتبر " جونسون " أن قرار مجلس األم

بالتصدي لتدفق األسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا عن طريق البحر. وقال سفير بريطانيا لدى ليبيا " بيتر ميليت " إن 

الحكومات املتعاقبة لبالده تود أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وآمنة. واعتبر " ميليت أن هذا األمر في صالح بالده، وأن أفضل 

لطرق لتحقيق ذلك هو عن طريق تنفيذ االتفاق السياس ي املوقع في الصخيرات، وأن ذلك سيقود إلى محاربة اإلرهاب والقضاء ا

 على الهجرة غير الشرعية. 

من جهته قال املتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية " رومان نادال" بأن وزير الخارجية الفرنس ي " جوت ايف لودريان" جدد 

ده الرافض للحل العسكري في ليبيا، ودعم باريس للحوار السياس ي الذي ترعاه األمم املتحدة. جاء املوقف الفرنس ي موقف بال 

بعد زيارة وزير خارجيتها للعاصمة التونسية وبحثه لتطورات األوضاع في ليبيا، وانتقل بعدها إلى القاهرة لبحث األزمة الليبية 

نمو حالة عدم االستقرار في ليبيا على حدود مصر  وقفنس ي من القاهرة عن عزم بالده مع نظيره املصري. وأعلن الوزير الفر 

اإلرهابية في ليبيا على حد تعبيره. واعتبر " لودريان " بأن الحل السياس ي في ليبيا عبر الجماعات وأبواب فرنسا، لتستفيد منها 

 ، التقى وزير الخارجية الفرنس ي بنظيره الجزائري عبدمفاوضات شاملة  هو أولوية بالنسبة لبالده. وضمن جولته باملنطقة

القادر مساهل واتفق الجانبان على ضرورة الحل السياس ي لألزمة الليبية. وخالل يونيو استقبل رئيس املجلس األعلى للدولة " 

يبي ياس ي اللعبد الرحمن السويحلي" سفير فرنسا لدى ليبيا " بريجيت كورمي " والتي جددت دعم بالدها لالتفاق الس

 واملؤسسات املنبثقة عنه. 
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مليون يورو ملواجهة الهجرة غير الشرعية  200أعلن وزير الداخلية اإليطالي " ماركو مينيتي " خالل شهر يونيو أن بالده أنفقت 

ي مواجهة مته فتحاد األوروبي لتمويل جهود حكو القادمة عبر ليبيا. وأشار " مينيتي " إلى أن حكومته تلقت هذا املبلغ من اال

الهجرة غير الشرعية. وأضاف وزير الداخلية اإليطالي أن وضع حد للهجرة القادمة من الجنوب يستوجب التأكد من أن حكومة 

الوفاق الوطني قادرة على السيطرة على املياه اإلقليمية الليبية، واعتبر أن هذا األمر هو السبب لتدريب ايطاليا لعناصر خفر 

كما شهد يونيو تجديد رئيس الحكومة اإليطالية " باولو جينتيلوني " موقف بالده الداعم لتحقيق االستقرار  السواحل الليبي.

في ليبيا، ووصف هذه العملية بأنها ليست سهلة. وأضاف بأن ليبيا التي عانت سنوات عديدة من القمع واآلن مقسمة في مواجهة 

 يطالية املنفتحة تجاه مجلس النواب، وصل السفيراسات الحكومة اإل ه على حد تعبيره. وضمن سيبواقع صعب يتعين ترتي

اإليطالي لدى ليبيا "جوزيف بروني " إلى مدينة البيضاء والتقى رئيس مجلس النواب " عقيلة صالح " وكشفت مصادر إيطالية 

ية. وبحث طقة الشنغن األوروبيطاليا ومنإعن نية روما افتتاح مكتب خدمات قنصلية لها في طبرق، يقوم بمنح تأشيرات دخول 

خالل الشهر نائب رئيس املجلس الرئاس ي أحمد معيتيق مع وزير الخارجية اإليطالي " أنجيلينو ألفانو " آلية التنسيق لعودة 

الشركات اإليطالية للعمل في ليبيا . وعبر وزير الخارجية اإليطالي الذي زار طرابلس عن استمرار دعم بالده لالتفاق السياس ي 

 الليبي واملؤسسات املنبثقة عنه. 

سيواصل االتحاد األوروبي جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا، ودعم العملية البحرية األوروبية في البحر 

وروبية تؤيد أ املتوسط " صوفيا" ولكن من غير املتوقع أن يتوحد الرأي األوروبي تجاه هذا امللف على املدى القريب، فهناك دول 

توطين أو احتجاز املهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وإقامة اتفاق مماثل التفاق األوروييين مع تركيا. وهناك دول أخرى تعارض 

هذا التوجه وترفضه لدواعي إنسانية وأمنية متعلقة باألوضاع املتردية في ليبيا. كما سيواصل االتحاد األوروبي دعم برامج تدريب 

واحل والحدود الليبي وبرامج تطوير املؤسسات الليبية العامة. كما أن مواقف الدول الفاعلة في االتحاد األوروبي حرس الس

وبريطانيا تجاه االتفاق السياس ي فإنها ستكون داعمة لالتفاق السياس ي الليبي، وستواصل الضغط من أجل تنفيذه خالل 

 سياس ي واستبعاد الحل العسكري. الفترة القادمة. باإلضافة إلى دعم خيار الحل ال
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أعلن املبعوث األممي املنتهية واليته لدى ليبيا " مارتن كوبلر" عن استعداد األمم املتحدة لتسهيل اجتماع الضباط الليبيين من 

يذ باملهم. كما دعا كوبلر إلى سرعة تنفجميع أنحاء ليبيا ملناقشة األمور العسكرية على حد قوله، ووصف تنظيم هذا اللقاء 

اتفاق املصالحة بين تاورغاء ومصراتة، وبعودة سكان تاورغاء إلى مدينتهم. كما  طالب مارتن كوبلر بتسليم سيف اإلسالم 

د يالقذافي ورئيس جهاز األمن الداخلي الليبي السابق التهامي خالد إلى محكمة الجنايات الدولية بعد أن انتشرت أخبار تف

 مع مطالبة طالق سراح سيف اإل إب
ً
سالم القذافي من مكان احتجازه بمدينة الزنتان ومغادرته املدينة. وجاء موقف كوبلر متوافقا

املدعية العامة ملحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودة ليبيا بتسليم القذافي وخالد لها.  وجددت منسقة األمم املتحدة للشؤون 

ماريا ريبيرو" مطالبة األمم املتحدة ليبيا بضرورة توفير الحماية للنازحين داخل ليبيا، وإيجاد حلول عاجلة اإلنسانية في ليبيا "

ألوضاعهم خاصة بمراكز ومخيمات النزوح داخل ليبيا. وناقشت البعثة األممية لدى ليبيا  خالل يونيو ملف حقوق اإلنسان 

آخرين بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس. وشهد يونيو إصدار لجنة الخبراء  في ليبيا عبر عدة لقاءات مع وزير العدل ومسؤولين

. وكشف 2011السداسية املعينة من مجلس األمن الدولي، لتقريرها املتعلق بمراقبة العقوبات املفروضة على ليبيا منذ سنة 

رهابية إبيا. وتورط أطراف ليبية في أعمال التقرير عن الدعم الخارجي ألطراف النزاع الليبي، وانتهاك قرار حظر األسلحة على لي

جرامية عابرة لحدود ليبيا مع مجموعات أجنبية. وعكس التقرير مدى صعوبة األوضاع التي تعانيها ليبيا. كما تعرض موكب إو 

حلية م طالق نار على الطريق الساحلي قرب صرمان، مما أدى إلى احتجاز مجموعة مسلحةإتابع للبعثة األممية لدى ليبيا إلى 

خالء سبيلهم بعد تدخل املجلس الرئاس ي وأطراف محلية باملنطقة. ولم يشهد يونيو إلعدد من أفراد البعثة، قبل أن يتم 

 تطورات ملموسة على صعيد دعم األمم املتحدة لالتفاق السياس ي الليبي. 

 

ستواصل األمم املتحدة محاولة االلتزام بتقديم املساعدات اإلنسانية للنازحين في ليبيا، وللمهاجرين غير الشرعيين املحتجزين 

 خالل 
ً
 واضحا

ً
بمراكز احتجاز مختلفة داخل ليبيا. ومن املتوقع أن يشهد أداء األمم املتحدة الداعم التفاق الصخيرات نشاطا

 خاصا له الفترة القادمة، بعد مصادق
ً
ة مجلس األمن الدولي على تعيين األمين العام لألمم املتحدة على " غسان سالم " ممثال

 لبعثة الدعم واملشورة في ليبيا. 
ً
 ورئيسا
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 إلى ليبيا، جاء 
ً
 خاصا

ً
رحبت الواليات املتحدة خالل شهر يونيو، بتعيين الوزير اللبناني السابق " غسان سالمة " مبعوثا أمميا

 ملارتن كوبلر. كما أعلنت سفارة الواليات 
ً
الترحيب األمريكي بعد أشهر من تعطيل املوافقة على تعيين مبعوث أممي جديد خلفا

عن قيامها بتوزيع مساعدات غذائية لنازحين من تاورغاء وسرت ومناطق أخرى. وشهد يونيو املتحدة خالل شهر رمضان 

دول ذات أغلبية مسلمة من بينها ليبيا. وواصلت قوات األفريكوم  6تشديد الواليات املتحدة قيود منح تأشيرة دخولها على رعايا 

الع عالمية عن قيامها بالضغط ملنع اندإوتحدثت تقارير خالل الشهر تنسيقها مع املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني. 

حرب داخل العاصمة طرابلس بعد محاولة عدة مجموعات مسلحة رافضة للمجلس الرئاس ي دخول طرابلس. كما واصلت 

قتها الواليات املتحدة خالل يونيو دعمها للمجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني. كما لم يحدث أي تطور أمريكي واضح في عال

مع األوروبيين ضمن إطار األزمة الليبية. وأعلنت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن تقليص املساعدة األمريكية العسكرية 

 للمشاريع العسكرية واألمنية التي تعهدت بتنفيذها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ومنها ما 
ً
لتونس، مما سيشكل تهديدا

ود التونسية والتنسيق القوي مع تونس ملواجهة اإلرهاب باملنطقة وانفالت األوضاع األمنية في ليبيا. ولم يرتبط بحماية الحد

 لقصف الطيران املصري ألهداف داخل ليبيا. وشهد يونيو مناقشة لجنة الشؤون الخارجية  ايشهد يونيو موقف
ً
 رافضا

ً
أمريكيا

 وناقشت التواجد الروس ي وتنامي نفوذ موسكو في ليبيا وازدياد دعمها لقائدبمجلس النواب األمريكي تطورات األوضاع في ليبيا، 

 القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب املشير خليفة حفتر. 

ستواصل واشنطن دعم االتفاق السياس ي واملؤسسات املنبثقة عنه، كما سيستمر التنسيق األمني والعسكري للواليات املتحدة 

مع جميع املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق والقيادة العامة للقوات املسلحة التابعة ملجلس النواب. كما أنه من املتوقع أن تشهد 

 لصالح دعمها عسكريا العالقة بين واشنطن والقوات امل
ً
 واضحا

ً
سلحة التابعة ملجلس النواب خالل الفترة القادمة تطورا

. وستواصل الواليات املتحدة تنسيقها مع القاهرة والجزائر لحل وإدارة األزمة في ليبيا. ومن غير املتوقع أن يكون 
ً
وسياسيا

ع أن أن التعاون األمريكي مع االتحاد األوروبي من غير املتوقلواشنطن أي تحركات مضادة للنفوذ الروس ي املتنامي في ليبيا. كما 

 يتطور ملستوى يكون حاسما في حل األزمة الليبية. 

  

أعلنت موسكو عن تفهمها للدوافع املصرية من قصف ما وصفه سفير روسيا لدى القاهرة " بمواقع اإلرهابيين" في ليبيا. وجاء 

 مع م
ً
وقف وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف الذي أبدى تفهمه للتحرك املصري داخل موقف السفير الروس ي متناغما

ليبيا، جاء موقف الفرورف أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره املصري، سامح شكري. وأعلن املمثل الخاص للرئيس الروس ي للشرق 

بية. املوقف الروس ي أعلن عنه زمة اللياألوسط ميخائيل بوغدانوف عن استعداد موسكو لتقديم املساعدة لتسوية األ 

بوغدانوف بعد لقاء جمعه باملبعوث األممي املنتهية واليته لدى ليبيا مارتن كوبلر. كما استقبل املسؤول الروس ي مطلع شهر 

يونيو مستشار رئيس الحكومة املؤقتة التابعة ملجلس النواب، عبد هللا الثني. لتنسيق زيارة الثني إلى موسكو بناء على دعوة 
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موجهة له من الجانب الروس ي. ومن جهة أخرى كشف املكتب اإلعالمي لنائب رئيس املجلس الرئاس ي أحمد معيتيق عن تنسيقه 

مع املبعوث الروس ي إلى الشرق األوسط  " ميخائيل بوغدانوف " لتنظيم زيارة لوفد ليبي لبحث العالقات االقتصادية مع 

 موسكو. 

 

ستواصل روسيا اتصاالتها مع األطراف الفاعلة في األزمة الليبية، ولن توقف دعمها لالتفاق السياس ي واملؤسسات املنبثقة عنه. 

وبالتوازي مع ذلك ستواصل توسيع نفوذها بليبيا، خاصة في ظل عدم وضوح سياسة واشنطن إزاء امللف الليبي. كما أن روسيا 

 ودعم جهودهما في امللف الليبي.  ستواصل تعاونها مع مصر والجزائر
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 الحالة األمنية. 3

  

شهد شهر يونيو من العام الجاري انخفاضا نسبيا في حدة التوترات األمنية والعسكرية مقارنة باألشهر السابقة له حيث كانت 

التوترات واملعارك أكثر حدة وانتشارا في شرق البالد وغربها، إال أن الوضع األمني العام في البالد ما يزال سيئا في مناطق بعينها 

دن ومناطق أخرى. وفي إطار محاوالت املجلس الرئاس ي بسط سيطرته األمنية والعسكرية على البالد ومعرضا لالنتكاس في م

أصدر املجلس قرارا بإنشاء سبع مناطق عسكرية موزعة على كامل التراب الليبي؛ يناط بها حماية التراب الوطني وحفظ األمن 

العسكرية، منطقة بنغازي العسكرية، املنطقة العسكرية  في املناطق وتأمينها ووزعها على النحو اآلتي: منطقة طرابلس

 الوسطى، املنطقة العسكرية الغربية، منطقة سبها العسكرية، منطقة طبرق العسكرية ومنطقة الكفرة العسكرية. 

طقة لحماية نواستثنى القرار منطقة الهالل النفطي املمتدة من ميناء الزويتينة شرقا إلى ميناء السدرة غربا حيث تخضع هذه امل

جهاز حرس املنشآت النفطية املكلف بمهامه فيها. وكلف الرئاس ي في قراره أسامة جويلي وزير الدفاع األسبق على رأس املنطقة 

العسكرية الغربية، واللواء محمد الحداد على رأس املنطقة العسكرية الوسطى، فيما بقيت باقي املناطق العسكرية الخمس 

أمين عام " الناتو " بمقر الحلف في بروكسل تلقى السراج وعودا من الحلف في  أسها. وفي لقاء له مع دون تعيين أشخاص على ر 

حاربة اإلرهاب والهجرة غير القانونية، فيما أكد مسؤولو الحلف على ملدعم املؤسسات العسكرية واألمنية الليبية ودعم ليبيا 

 أن ال حل عسكري في ليبيا.

لقارة لى البالد بغية الوصول إلى اإي ملف الهجرة غير القانونية حيث يستمر املهاجرون في الوفود وتستمر األزمة الليبية ف

األوروبية من خالل قوارب جماعات التهريب النشطين في ليبيا ال سيما في غرب البالد، وأكد رئيس املجلس الرئاس ي فايز السراج 

وروبي بشأن إدارة الهجرة بمقر البرملان األوروبي  أنه ال يمكن معالجة قضية في كلمة له أمام وفد رفيع املستوى لقادة االتحاد األ 

الهجرة بالوسائل األمنية فقط، بل يجب أن ُيعطي املجتمع الدولي اهتماما أكبر ملساعدة دول املصدر في الخروج من أزماتها ، 

 ل لشبابها. عيشية ملواطنيها وتوفير فرص العموتمكينها من تحسين ظروفها االقتصادية، لينعكس ذلك على تحسين الظروف امل

وثمن  السراج الرؤية اإليطالية واألملانية التي قال إنها بدأت تتبلور بشكل إيجابي في هذا االتجاه؛ لخلق مشاريع تنموية في بلدان  

ة في تأمين واملساهمة الفعال املصدر والعمل مع الدول املتضررة من ظاهرة الهجرة مثل ليبيا لخلق فرص عمل والتنمية املكانية.

حدود ليبيا الجنوبية وعدم التركيز فقط على مواجهة قوارب املوت في البحر املتوسط. وبحسب إحصائيات دولية فإنه جرى 

وانتشلت رفات أكثر من  ثالثمائة آخرين.  2017إنقاذ أكثر من عشرة آالف مهاجر غير قانوني في عرض البحر منذ بداية عام 

يونيو غرق عدد من املهاجرين بعد غرق قوارب الهجرة التي كانوا على متنها فيما استطاعت فرق اإلنقاذ الليبية وشهد شهر 

 واإليطالية واألوروبية إنقاذ عدة مئات آخرين من الغرق.
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ع للنواب بوفي شرق البالد وتحديدا بنغازي استمرت املعارك العسكرية في مناطق الصابري وسوق الحوت بين قوات الجيش التا

وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي؛ بوتيرة عنيفة. وأسفرت املعارك التي شارك فيها سالح الجو بقوة واملدفعية الثقيلة أيضا في 

 ةعملي لسيطرة شبه الكاملة على منطقة سوق الحوت )وسط البالد(، وتحاصر قواتشورى ثوار بنغازي لفقدان مجلس 

ة الصابري. وبحسب مصادر إعالمية محسوبة على معسكر الكرامة وما أعلنته القيادة الكرامة آخر معاقل الشورى في منطق

العامة برئاسة خليفة حفتر فإن خسائر الجيش بلغت زهاء الخمسين قتيال وأكثر من مئة قتيل في االشتباكات األخيرة في بنغازي. 

عامة؛ ملدينة درنة منذ عدة أشهر إال أن شهر يونيو حصار غرفة عمليات عمر املختار التابعة للقيادة ال واستمر خالل يونيو

 لم يشهد تطورات عسكرية تذكر.

نائب رئيس األركان العامة لدولة اإلمارات عيس ى سيف بن عبالن املزروعي القائد العام للجيش خليفة حفتر  وشهد يونيو زيارة

 ، تزامنت مع اندالع األزمة الخليجية. في زيارة هي األولى من نوعها 

 

في مجريات الوضع األمني والعسكري إال أنه يبقى احتمال تفجر التوترات شرقا وغربا وجنوبا قائما  النسبي التغير من بالرغم

بقوة ال سيما في العاصمة طرابلس التي شهدت معارك عنيفة الشهر املاض ي أسفرت عن اقتحام سجن الهضبة من قبل قوات 

ساجين وعلى رأسهم قيادات من النظام السابق إلى أماكن أخرى لم يعلن عنها رسميا. أما في موالية للمجلس الرئاس ي ونقل امل

بنغازي فتتجه األمور نحو حسم عسكري لقوات الكرامة بقيادة خليفة حفتر، وفي درنة تبقى إمكانية عودة املعارك قائمة في أي 

 وقت.

استطاعت قوات الجيش التابع ملجلس النواب السيطرة على مناطق واسعة في سوق الحوت والزريريعية املالصقة للصابري في 

مدينة بنغازي نهاية شهر يونيو من العام الجاري بعد معارك عنيفة وقصف جوي مكثف طيلة أيام الشهر، وانحسرت سيطرة 

ي وتواجه حصارا خانقا من جميع املحاور بما فيها البحر. وسقط خالل قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في منطقة الصابر 

املواجهات العنيفة األخيرة قتلى وجرحى من الطرفين أعلنت قوات الكرامة عن أكثر من أربعة وأربعين قتيال في صفوفها إضافة 

 إلى زهاء التسعين جريحا. 

بري وتسعى لحسم املعركة قريبا وبالتزامن تقوم بتكثيف وتواصل قوات الجيش تقدمها في ما تبقى من سوق الحوت والصا

القصف الجوي بشكل مستمر، وأعلنت قوات الكرامة عن تفكيكها أعدادا كبيرة من األلغام املزروعة في سوق الحوت 

 والصابري حيث تسببت هذه األلغام في سقوط أعداد من الجرحي والقتلى. 
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نع املالبس الجاهزة بمنطقة الساحل الشرقي بمدينة درنة إثر انفجار وقع داخل هز انفجار قوي املنطقة السكنية بمحيط مص

مصنع املالبس الجاهزة دون وقوع أضرار في األرواح. ولم تشهد مدينة درنة التي تتعرض لحصار من قبل قوات الجيش التابع 

ت امه. وكانت طائرات مصرية شنت  سللنواب اشتباكات عسكرية طيلة شهر يونيو واتسم الشهر بالهدوء الحذر في معظم أي

غارات جوية في السادس والعشرين من مايو على أهداف في مدينة درنة ردا على التفجير الذي استهدف حافلة ركاب قبطيين في 

ركة ااملنيا. وأعادت القوات الجوية الكرة مرة أخرى بعد يومين بثالث غارات على درنة. وشاركت قوات الجيش التابع للنواب باملش

في القصف الجوي على درنة ووعدت بقرب عملية عسكرية برية الجتياح املدينة، وتستمر قوات الكرامة في حصارها لدرنة منذ 

 عدة أشهر وترفض املفاوضات لرفع الحصار. 

ع عملية على اندال يبدو ظاهرا قرب سيطرة الجيش التابع للنواب على مدينة بنغازي بالكامل بعد مرور أكثر من ثالث سنوات 

من املناطق سوى الصابري فقط والذي يخضع لحصار شديد من جميع جهاته،  الكرامة بقيادة خليفة حفتر، حيث لم يتبقَّ 

ومن املتوقع أن تحسم املعركة نهائيا خالل األسابيع القادمة. أما في مدينة درنة فإن الوضع يلفه كثير من الغموض ويتوقع أن 

غرفة عمليات عمر املختار املكلفة بتحرير مدينة درنة؛ من حصارهم فور انتهاء العمليات العسكرية في يشدد القائمون على 

 مدينة بنغازي.

 

ألبيض اانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش أداء البحرية الليبية خالل عملياتها إلنقاذ املهاجرين غير القانونيين في البحر 

املتوسط، وبينت أن الخفر الليبي يتصرف بشكل متهور خالل عمليات اإلنقاذ األخيرة، وذلك عّرض حياة من جرى إنقاذهم 

 للمنظمة الحقوقية.للخطر
ً
وقالت املديرة املساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في املنظمة جوديث سندرالند إن  ، وفقا

 لحرس السواحل الليبي، املهاجريناد األوروبي أخطأت ملا تركت مسؤولية إنقاذ حياة الحوادث األخيرة أظهرت أن دول االتح

رغم وجود بدائل أكثر أمًنا، وأنه على االتحاد األوروبي ضمان قيام سفنه بعمليات بحث وإنقاذ معززة في املياه الدولية القريبة 

 من ليبيا، حيث تقع حوادث الزوارق. 

قد فيه أكثر من وصنفت ووتش البحر األبيض امل
ُ
تل وف

ُ
شخص منذ مطلع  12000توسط كأخطر طريق ججرة في العالم، حيث ق

 10ألف شخص وجلبهم إلى الشواطئ اإليطالية. وذكرت املنظمة أنه في الـ  60، وشهد إنقاذ أكثر من 2017وحتى يونيو  2014

ات ياه الدولية في عمليات إنقاذ كانت تقوم بها منظممايو، تدخلت زوارق دوريات قوات حرس السواحل الليبي السائرة في امل 23و

ا تهديدًيا تسبب في إثارة الذعر، وفشلت في توفير سترات النجاة ملن يطلبون النجدة من زوارقهم 
ً
 سلوك

ً
غير حكومية، مستخدمة

رس السواحل الليبي إطالق عناصر من ح –وثقتها أشرطة فيديو  –من مايو شِهدت جماعات غير حكومية  23املهترئة. وفي الـ 

 النار في الهواء، كما أفاد ناجون بإطالق النار أيًضا في املاء قرب أشخاص مذعورين كانوا قد قفزوا إلى البحر.
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من مايو إلى قوات حرس السواحل الليبي  10وترى هيومن رايتس ووتش أن قرار إيطاليا بالتخلي عن املسؤولية في أحداث الـ 

تحاد األوروبي الشاملة بتفويض مسؤولية منع ججرة القوارب إلى أوروبا للقوات الليبية رغم املخاوف متسق مع استراتيجية اال

 املتصلة بنقل هكذا مسؤولية إلى جهة واحدة في بلد تمزقه الصراعات ويواجه فيه املهاجرون انتهاكات مروعة.

نقذوا في املياه اإلقليمية الليبية منذ مطلع آال  10وقالت منظمة الهجرة الدولية التابعة لألمم املتحدة إن أكثر من 
ُ
ف مهاجر أ

شل رفات 
ُ
 آخرين. 303العام الجاري، فيما انت

 دخلوا أوروبا عبر البحر منذ مطلع العام الجاري وحتى يونيو املاض ي، مقارنة  928ألف و 83وأضافت املنظمة أن 
ً
 والجئا

ً
مهاجرا

من  %85مهاجر. هذا ويقرب من  108ي، وارتفع عدد من لقوا حتفهم إلى ألفين وألفا خالل الفترة ذاتها العام املاض  215بنحو 

 املهاجرين الذين وصلوا أوروبا منذ بداية العام دخلوا  إلى إيطاليا، بينما توزع الباقون على اليونان وقبرص وإسبانيا.

عدة لى توفير مزيد من الحماية والدعم للمسامن جهتها دعت منسقة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو إ

اإلنسانية املقدمة إلى األشخاص النازحين داخليا في جميع أنحاء ليبيا. وأعربت ريبيرو عن جزعها إزاء االدعاءات بشأن إساءة 

 واستغالل اإلغاثة اإلنسانية. وقالت إن املسؤولية الرئيسة تقع على عاتق
ً
ات فيما السلط معاملة األشخاص النازحين داخليا

 ضمن نطاق اختصاصها. وأشار وزير الخارجية 
ً
يتعلق بتقديم الحماية واملساعدة اإلنسانية إلى األشخاص النازحين داخليا

األملاني زيغمار غابرييل إلى قضية املهاجرين غير الشرعيين والجهود التي تبذلها حكومة الوفاق بالتعاون مع االتحاد األوروبي 

 يمها مساعدات إنسانية لهم في معسكرات اإليواء إلى حين ترحيلهم إلى بلدانهم.ملكافحتها، وتقد

وفي موضوع مالصق اتهم مدير اإلدارة العامة ألمن السواحل ورئيس غرفة العمليات الليبية اإليطالية املشتركة، العقيد طارق 

هاجرين بدفع أموال إلى شبكات التهريب لنقل امل شنبور، بعض منظمات اإلغاثة التي تعمل في إنقاذ املهاجرين بالبحر املتوسط

البريطانية إن  «ديلي ميل»إلى قوارب اإلنقاذ التي تقوم بدوريات قبالة السواحل الليبية. وقال شنبور، في تصريحات إلى جريدة 

ت وعصابات الديه أدلة وتفاصيل حول حسابات بنكية وتسجيالت هاتفية تؤكد تورط منظمات إغاثة في دفع أموال إلى شبك

م تلك األدلة إلى مسؤولي أمن الحدود األوروبية دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وزعم أن منظمات 
َّ
التهريب، وبين أنه سل

سترلينًيا مقابل عبور كل مهاجر، وأن منظمات اإلغاثة تشجع مزيًدا من املهاجرين إلى خوض إجنيًها  450اإلغاثة تدفع ما قيمته 

 إلى أوروبا. الرحلة من ليبيا

مهاجًرا قبالة السواحل الليبية عقب انقالب قارب يقلهم في البحر املتوسط  126وأعلنت منظمة الهجرة الدولية غرق قرابة 

قلوا إلى جزيرة صقلية 
ُ
نهاية األسبوع املاض ي، وقال الناطق باسم الهجرة الدولية، فالفيو دي جياكومو، إن ناجين من الحادث ن

بعة لخفر السواحل اإليطالي، بينهم اثنان من السودان واثنان من مهاجري نيجيريا. وشهد شهر يونيو أيضا على متن سفينة تا

 لقوا مصرعهم بعد أن ترك املهربون شاحنتهم قرب مدينة طرابلس.  35مقتل سبعة مهاجرين من بين 
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حظر بيع القوارب الصغيرة والزوارق ودعم رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات اقتراحا لدول باالتحاد األوروبي يطالب ب

السريعة إلى ليبيا، في محاولة لوقف الهجرة التي تنطلق من سواحلها. وقال موسكات، في تصريحات لتلفزيون مالطا في أعقاب 

 بين الدول األوروبية، 
ً
اجتماع للمجلس األوروبي إن االقتراح لم يحظ بالتغطية الكافية، ولكنني أعتقد أنه سيكتسب زخما

وسيتحول في نهاية املطاف إلى قانون لالتحاد األوروبي. وأنه ال يمكن للبلدان األوروبية أن تتحدث عن الحاجة إلى وقف استغالل 

 الناس، بينما تسمح في الوقت نفسه لشركاتها بتصدير القوارب إلى ليبيا والتي تستخدم بعد ذلك في تهريب الناس إلى أوروبا.

 

ضخم  ءإال أن ملف الهجرة واملهاجرين وما يشكله من عب 2016مقارنة بعام  2017نسبة املهاجرين عام بالرغم من انخفاض 

على كاهل الدولة الليبية املنهكة يبقى عصيا على الحل حتى اآلن. وبرغم املساعي األوروبية مع حكومة الوفاق الوطني إال أنها تبقى 

دون املستوى ال سيما مع ضعف املجلس الرئاس ي في الناحيتين األمنية والعسكرية، وعليه فمن الصعب توقع تحسن ظاهر في 

 ة.املدة املنظورة القادم

 

نفت وزارة الخارجية السودانية اتهام قوات الجيش التابع للنواب لها بدعم جماعات إرهابية في ليبيا. وأكدت الخارجية 

السودانية مواصلة السودان لدوره في سبيل تحقيق األمن واالستقرار في ليبيا. وكان الناطق باسم قوات حفتر أحمد املسماري 

مصانع للسالح والذخيرة في السودان تملكها قطر وإيران ومنها تورد األسلحة إلى الجماعات اإلرهابية في ليبيا قد قال إن هناك 

ودول أخرى، واستعرض املسماري في مؤتمر صحفي له وثائق ومستندات قال إنها تؤكد أنشطة السودان على الساحة الليبية، 

ة حضرها وزراء ورؤساء أركانات بالجيش إضافة للرئيس عمر حسن من بينها محاضر اجتماعات رفيعة للقيادة السوداني

 البشير.

واتفقت دول مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، على إنشاء قوة إقليمية مشتركة ملكافحة املجموعات الجهادية 

ها قبل نهاية السنة الحالية. وقال الرئيس مليون يورو، على أن تبدأ مهام 423آالف عنصر، بمبلغ  5املنتشرة في املنطقة، قوامها 

إنه سيواصل العمل الذي قام به سلفه فرانسوا هوالند، مؤكدا على وجود ديناميكية عميقة بين  الفرنس ي إيمانويل ماكرون

 بمنطقة الساحل  من دمار باسم الدين ينعكس على الشبا يفرنسا و شعوب منطقة، وأن فرنسا ستحارب اإلرهاب ألن ما يقع ف

الفرنس ي. ووفق ما نقلته وكالة األنباء الفرنسية فقد شدد ماكرون أمام قادة دول الساحل على ضمان دعم مستدام سيكون 

على دول الساحل وعلى جيوشها االقتناع بأن مجموعة دول الساحل الخمس يمكن أن تكون فاعلة في نطاق احترام االتفاقيات 

 اإلنسانية.
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الغربية وحلفاؤها في إفريقيا في التضييق على الجماعات املصنفة إرهابية وتتبع مسارات تنظيم الدولة في املنطقة تواصل الدول 

ال سيما وأن الدول الغربية كانت قد حذرت فيما سبق بإمكانية أن يكون الجنوب الليبي والدول املحيطة به مالذا لتنظيم الدولة 

سوريا ويوشك أن يفقد سيطرته على مدينة املوصل آخر معاقله في العراق. وبالرغم الذي يتعرض لضربات قوية في العراق و 

من توارد معلومات في األشهر السابقة عن تحركات لبقايا تنظيم الدولة في الجنوب الليبي إال أن املتفق عليه أنها ليست كبيرة 

 ومؤثرة ويمكن السيطرة عليها.

املؤسسات األمنية كثيرا عن األشهر املنصرمة حيث ما يزال الوضع األمني املهترئ يلقي بظالله السلبية على  لم يختلف وضع

مؤسسات الدولة املختلفة ال سيما األمنية منها. وفي زيارته إلى حلف الناتو في بروكسل تلقى السراج وعودا من الحلف بدعم 

في مجاالت التصدي لقوافل الهجرة غير القانونية وعمليات عصابات التهريب  املؤسسات األمنية والعسكرية في ليبيا ال سيما

واالتجار فيه. وما تزال األجهزة األمنية عاجزة على فرض سيطرتها على أفرادها وكانت حوادث السرقة واالعتداء والدهم التي 

اال واضحا على ضعف األجهزة األمنية تعرضت لها أمالك التجار في سوق العرب في بنغازي من قبل قوات األمن والجيش مث

وعدم قدرتها على ضبط أفرادها. وكانت القوات الخاصة قد أعلنت إخالء مسؤوليتها عن أي شخص من منتسبي الصاعقة 

يقوم بارتكاب أعمال خارج أوامر القوات املسلحة، وأكدت أنها ستتعامل معهم  كخارجين عن القانون. وقال مسؤول اإلعالم 

خاصة رياض الشهيبي إن القوات الخاصة دعت األجهزة األمنية للتعامل مع أي شخص يقوم بمهاجمة املقار األمنية بالقوات ال

أو مقار ومؤسسات الدولة ويقوم بالسرقة، أو االعتداء أو يتورط في عمليات قتل، وأي جريمة كانت، يتم التعامل معه كأي 

 شخص خارج عن القانون.

ي قد عقدت اجتماعا مع أجهزة أمنية مختلفة في مطار طرابلس العاملي بعد أن كانت قوات موالية وكانت حكومة الوفاق الوطن

لها قد سيطرت عليه الشهر املاض ي؛ لبحث سبل تأمين املطار تمهيدا لعودته إلى العمل دون مشاكل. وفي سياق آخر استلمت 

أن قام بتجهيزها حسب املواصفات، كما قام املجلس مديرية أمن سبها خمس سيارات شرطة بتمويل من املجلس البلدي بعد 

 البلدي سبها بصيانة عدد من سيارات املديرية. 

وتفقد مدير اإلدارة العامة لألمن املركزي العقيد محمد الدامجة فروع اإلدارة بمنطقتي الجميل ورقدالين غرب طرابلس، بناء 

الخوجة. وطالب الدامجة خالل الزيارة، مديري املنطقتين  على تكليف رسمي من وزير الداخلية بحكومة الوفاق العارف

 باستدعاء عناصر القوة األمنية 
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من املرجح أن يظل الوضع األمني في البالد مؤثرا بشكل سلبي على تأهيل املؤسسات األمنية كي تقوم بدورها في توفير األمن 

إحراز تقدم في هذا امللف الحساس ورغم كثرة  ناملسؤولة عاجزة عللمواطنين ومؤسسات الدولة، حيث ما تزال الحكومات 

الوعود الغربية والعربية بدعم ليبيا في بناء مؤسساتها عموما واألمنية خصوصا إال أن ذلك لم ينعكس على األرض في خطوات 

 ت منظورة.ملموسة. وحيث إن الوضع كذلك فإنه من املتوقع أن يستمر العجز األمني أشهرا أخرى دون تحسنا

  

شهدت مدينة ودان اشتباكات عسكرية ومناوشات بين مجموعات مسلحة محلية وسرايا الدفاع عن بنغازي بداية شهر يونيو 

لكرامة. افور دخول قوات السرايا إلى املدينة في طريق انسحابها إلى قاعدة الجفرة العسكرية بعد معارك خاضتها مع قوات عملية 

وسقط خالل االشتباكات عدد من القتلى قدر بخمسة حسب وسائل إعالم إضافة إلى بعض الجرحي. وفي سبها شهدت املدينة 

وقف االشتباكات  116اشتباكات عسكرية بين مجموعات قبلية محسوبة على أوالد سليمان وأخرى على التبو وأعلنت الكتيبة 

 إلى حين إخرج املجموعات من املدينة.

وتشهد املدن الليبية عمليات متفرقة من الخطف والسطو واالبتزاز ألجل املال من قبل مجموعات مسلحة تمتهن قطع الطريق 

وترويع املواطنين وابتزازهم، وتستمر هذه األعمال منذ أكثر من سنتين في شرق البالد وغربها منذ اندالع األزمة السياسية في 

 خارجين عن القانون.البالد وسط عجز حكومي عن ردع ال

  

بال شك فإن العجز الذي تعانيه املؤسسات األمنية ينعكس إيجابا على املجموعات املسلحة املختلفة حيث تحصل على 

مساحات للحركة وتنفيذ عملياتها اإلجرامية، ومن املرجح أن يبقى الحال هذا أشهرا قادمة ما لم يحدث تغير جوهري في املستوى 

 البالد بدرجة أولى واملستوى األمني والعسكري بدرجة تالية.السياس ي في 
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 الحالة الدينية. 4

رائها الداعمة ألحد أطراف النزاع في البالد وكما كان الوضع عليه منذ آالرسمية في ليبيا متمسكة ب الدينية ما تزال املؤسسات

 اقتناص الفرص وتعزيز مواقفها ىاأليام إال إصرارا على مواقفهم، وسارعت املؤسسات على الدوام إلسنوات األزمة لم تزدهم 

ودعمها كلما وقعت وقائع ظاهرها في مصلحتهم. ففي طرابلس يستمر موقف دار اإلفتاء برئاسة الشيخ الصادق الغرياني في 

سياسية ومخرجات اتفاق الصخيرات املتمثلة في الوقوف ضد عمليات خليفة حفتر العسكرية ومواقف مجلس النواب ال

املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني واملجلس األعلى للدولة. وما تزال الدار تشكك في نوايا املجتمع الدولي بقيادة الغرب 

يحات في شهر يونيو ر الثورة املضادة وكان للشيخ الغرياني تصما تصفه دار اإلفتاء بتجاه ليبيا وتعتبره طرفا حقيقيا في تمكين 

قال فيها إنه ال تستقيم مزاعم املجتمع الدولي في حرب اإلرهاب ألنه يدعم حفتر الذي يقصف الثوار الذين يقاومون اإلرهاب. 

 ويرى الغرياني أن الحكومة التي نصبها املجتمع الدولي لم تسع لحماية الليبيين والدفاع عنهم.

التابع لدار اإلفتاء بناًء على ما توصلت إليه اللجنة املكلفة من الدار إلى التواصل مع ودعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية 

النخب الوطنية في الدعوة التي أطلقتها الدار، للبحث عن بديل وطني، بعيًدا عن ما وصفتها بالهيمنة األجنبية وعليه دعا مجلس 

 النخب السياسية واألعيان والحكماء وأعضاء الل
َ
، جنة التحضيرية، التي تابعت الدعوة التي أطلقتها الدار للتوافقالبحوث كافة

ظر في اختيار الليبي، املكلفة بالن-إلى أن يتداركوا أمر الوطن، بالتوافِق على املقترح الذي انتهت إليه لجنة إدارة الحوار الليبي

 أفضل املبادرات، تحت اسم "املبادرة الوطنية للحل السياس ي". 

ستنكرت دار اإلفتاء قوائم اإلرهاب الصادرة من الدول الخليجية املقاطعة لقطر، واستهجنت الزج بأسماء وفي سياق آخر ا

 العلماء والدعاة فيها وعلى رأسهم رئيس الدار املفتي الصادق الغرياني. 

لجيش التابع القائد العام لوفي البيضاء تستمر اللجنة العليا لإلفتاء ووزارة األوقاف التابعة للحكومة املؤقتة في دعم عمليات 

للنواب خليفة حفتر وتعد ذلك قتاال شرعيا ملن تصفهم بالخوارج، وتدعم أيضا مجلس النواب بصفته ولي أمر لليبيين واملمثل 

الشرعي عنهم. وأيدت اللجنة العليا لإلفتاء البيان الصادر عن الدول املقاطعة لدولة قطر بشأن قوائم اإلرهاب كذلك أيدت 

ختراقات امما وصفته بغير الرسمي الصادر عن أفراد بلجنة الدفاع واألمن القومي في مجلس النواب. وحذرت الليبيين  البيان

 دولة قطر ملؤسسات في ليبيا عن طريق من وصفتهم بعمالئها بعد أن ثبت تورط قطر في دعم اإلرهاب، حسب البيان.
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املؤسسات الرسمية لم تتغير بل زادة حدة وصالبة، وبحسب الوقائع والوضع العام في كما هو الحال منذ سنوات فإن مواقف 

 البالد فإن هذه املؤسسات سوف تواصل دعم توجهاتها ومواقفها والوقوف وراء األطراف الداعمة لها.

دود القيادة العامة للجيش التابع للنواب برئاسة خليفة حفتر ر أثارت زيارة الداعية  أسامة بن عطايا العتيبي إلى ليبيا بدعوة من 

فعل مختلفة وسببت انقساما ما يزال مستمرا حتى اللحظة في التيار املدخلي في ليبيا شرقا وغربا، حيث انتقد العتيبي في تطور 

ينهما زيارة العتيبي إلى ليبيا وحدث ب جديد اثنين من رموز التيار في ليبيا وهما مجدي حفالة وطارق درمان وكان درمان قد انتقد

ردود عديدة عن طريق املقاالت والتسجيالت الصوتية حتى بعد مغادرة العتيبي إلى ليبيا. ورغم كل الخالفات فإن التيار املدخلي 

لتيار ايستمر في استغالل املساحات املتاحة له شرقا بترأسه للمؤسسات الدينية بدعم من السلطة وأيضا في طرابلس يملك 

 قاعدة كبيرة منذ ما قبل ثورة فبراير ويتحرك بأريحية في العاصمة الليبية.

أما عن جماعة اإلخوان املسلمين فإنها عقدت في الفترة املاضية مؤتمرها العام بشكل سري في مدينة طرابلس التخاذ قرارات 

ة ة في الساحة الليبية، وبالرغم من أن الجماعمحورية بخصوص مستقبل الجماعة ورؤيتها ووضعها بعد التطورات الدراماتيكي

لم تعلن عن نتائج املؤتمر إال أن مصادر مقربة من الجماعة تؤكد اتخاذ الجماعة قرارات مفصلية ومؤثرة يرجح البعض أنها 

عة اقد تصل إلى حل الجماعة. وكان املراقب العام للجماعة الليبية قد قال منذ عدة أشهر في تصريحات صحفية إن الجم

تعكف على مراجعة رحلة الجماعة الطويلة وعقد مراجعات جادة الستشراف الطرق املمكنة التي يمكن أن تعمل من خاللها 

 من صورتها في عيون قطاعات واسعة من املجتمع الليبي. تضرر الجماعة وتحسن ما 

 

يقية داخل التيار اإلسالمي في ليبيا ويصعب قد تشكل التغيرات املحتملة لجماعة اإلخوان الليبية تطورا يحدث رجات حق

التوقع بمستقبل الجماعة الليبية بعد هذه القرارات وردة الفعل املحتملة من مختلف القوى وشرائح املجتمع املتعددة في 

التيار  عليها مدة ليست بالقصيرة. أما تالبالد، وهو ما قد يفسر تريث الجماعة في اإلعالن واإلفصاح عن تلكم القرارات التي مر 

ع بعد ، ومن املتوقين لهأحدث له ذلك من صدامات مع الرافضمهما  توسيع دائرة نفوذهأن يستمر في  املتوقعاملدخلي فمن 

وا قد ن على الكرامة كانيط من أنواع مختلفة ال سيما وأن محسوبو قرب الحسم العسكري في بنغازي أن يقع التيار تحت ضغ

 لتعبيرهم.  حوا بأن الخطوة القادمة بعد انتهاء املعارك تفكيك مواطن القوى لدى التيار املدخليصر 
ً
 وفقا
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 القطاعات الحكومية  .5

شهد شهر يونيو املاض ي مجموعة من التطورات على مختلف األصعدة في ليبيا وأثرت األحداث السياسية واالشتباكات الدائرة 

يث كان ح قطاع الكهرباء،على أغلب القطاعات الحكومية والخدمية في مختلف أنحاء البالد، ومن أكثر القطاعات التي تأثرت؛ 

لكهرباء خالل الشهر املاض ي حالة اإلظالم التام شهدته مناطق رأس جدير وسرت وحتى أحد أبرز التطورات على مستوى قطاع ا

الجبل الغربي باإلضافة لالنقطاعات املتكررة واملتعددة للتيار الكهربائي في أغلب املدن الليبية الشهر املاض ي حيث شهدت 

متواصلة في بعض  ساعة 15الـ اإلظالم ساعات عدد وفاقت للكهرباء العامة للشبكة تاما إظالما ليبيا وجنوب غرب مناطق

 أحياء ، كما شهدت1ساعة 48 تجاوزت الكهربائي للتيار انقطاعات طرابلس العاصمة جنوب مناطق شهدت فيما املناطق،

 . وأعلنت2الحرارة درجات في الرتفاع إضافة ساعات عشر إلى األحياء بعض في استمر للكهربائي، للتيار انقطاعا طرابلس،

 االرتفاع سببه .يةالجغراف ليبيا مساحة تمثل ثلثي والتي املذكورة املناطق شهدته الذي التام اإلظالم أن للكهرباء العامة الشركة

 الطلب في العجز أن الكهربائية، وأكدت الشركة الطاقة استهالك زيادة إلى بدوره أدى الذي الحرارة درجات في والحاد الشديد

 وحدوث العمل عن الكهربائية الطاقة إنتاج محطات جميع خروج في تسبب الذي األمر ميجاوات؛ 1400 فاق الطاقة على

 .املنطقة هذه في اإلظالم

 .3األحمال رحعملية ط في الدخول  رفضت التي املناطق عن لها بيان خالل يونيو املاض ي في للكهرباء العامة الشركة كما كشفت

 .األحمال لتوزيع ببرنامج الدخول  املدن بعض رفض حال في الكهرباء شبكة انهيار من حذرت للكهرباء العامة الشركة وكانت

 لشركاتا تتعرض حيث األحمال، طرح برنامج في الدخول  ترفضان طرابلس، شرق  والخمس الزاوية، مدينتي إن الشركة، وقالت

 .4سكانها لىع الكهرباء قطع يتم ال حتى املدينتين لهاتين ينتمون  مسلحين قبل من لتهديدات اإلدارية حدودهما في الواقعة

 تشغيل عادةإ في للمساعدة األدنى؛ الحد إلى الكهرباء استهالك تخفيض إلى والخاصة العامة والجهات املواطنين الشركة، ودعت

 منذ أنهب للكهرباء العامة الشركة الحادثة، وأشارت تكرار عدم يضمن بشكل استقرارها على واملحافظة الكهربائية الشبكة

 بدءوال العامة، الشبكة بناء بإعادة الطاقة وتحويل توليد ومحطات التحكم مركزي  ومشغلو مهندسو باشر الحادثة وقوع

. للمستهلكين الكهربائية التغذية وإعادة الطاقة، إنتاج وحدات بتشغيل
ً
 تدريجيا

 على فاظاح وذلك خالل الشهر املاض ي، الغربية بالشبكة الشرقية الشبكة ربطجهود الشركة العامة للكهرباء تم وفي إطار 

 ومهندس ي يفني أن ،"فيسبوك" االجتماعي التواصل شبكة على صفحتها عبر الشركة، وأكدت. الكهربائية الشبكة استقرار

                                                           
1 http://elgornal.net/news/news.aspx?id=10477332 
2 https://is.gd/ZEFlaq 
3 https://is.gd/9Nr4NP 
4 07/01/c_136408051.htm-http://arabic.news.cn/2017 



 

 2017  يونيو  تقرير شهر  -الحالة الليبية   39

 

 وتم ك، 400 النوف راس إجدابيا الربط بدائرة والغربية الشرقية الشبكة بين الربط من تمكنوا الطاقة لنقل العامة اإلدارة

 بقدرة عامةال الشبكة على بهما والدخول  طرابلس جنوب بمحطة والسابعة السادسة الجديدتين الغازيتين الوحدتين تشغيل

 زيادة يف يسهم ما وهو كافة، وحداتها وتشغيل املحطة إلى الغاز لوصول  الفعلي البدء مؤكدة الطبيعي، بالغاز ميجاوات 100

 .5األحمال طرح برنامج عملية من والتقليل العامة للشبكة اإلنتاجية القدرات دعم

 عامةال الشركة إدارة مجلس رئيس مع اجتماعا السراج فائز الوطني الوفاق لحكومة الرئاس ي املجلس رئيس من جهته عقد

 غير فاعالرت مفاجئ بشكل جاء والذي الكهربائي التيار انقطاع ملشكلة عاجلة خطط عن للبحث حمزة املجيد عبد للكهرباء

 األحمال، طرح بعملية الجميع التزام وضرورة للمشكلة واملسببة املؤثرة العوامل االجتماع الحرارة، واستعرض درجات في مسبوق 

 .6معهم التهاون  يتم ولن األحمال توزيع معرقلي تجاه ستتخذ حازمة أمنية إجراءات أن السراج السيد وأكد

 ةالعام الشركة لصالح دينار ألف وخمسمائة ماليين خمسة مبلغ تخصيص الوفاق لحكومة الرئاس ي املجلس أعلنكما 

 ضرارلأل  الضرورية الصيانة إجراء هو املبلغ هذا تخصيص من الغرض أن املجلس، وأكد. الطوارئ  حساب من وذلك للكهرباء،

 ذلك،ك املجلس، واعتمد. السدرة خليج جواد، بن بدائرة واآلليات واملعدات اإلدارية واملرافق العامة بالشبكة لحقت التي

 مواد لتوريد الكهربائية الصناعات لشركة تكليف أوامر بإصدار والخاصة للكهرباء العامة الشركة من املتخذة اإلجراءات

 .7ليبي دينار ماليين ستة تفوق  بقيمة وصيانة تشغيل

 على عتدتا مسلحة مجموعة أن للكهرباء، العامة الشركة على صعيد متصل بأزمات الكهرباء في ليبيا الشهر املاض ي، أعلنت

 إلى دخلت مسلحة مجموعات إن للكهرباء العامة الشركة ، وقالت8الخمس بمنطقة كعام بمحطة املناوبين الشركة موظفي

 املناوبين لىع واعتدت املذكورتين باملحطتين األحمال طرح برنامج بتطبيق املشغلين قيام أثناء وشكشوك الرويس محطتي

 الشبكة لىع سلبا يعود" ذلك أن فيسبوك، االجتماعي التواصل بشبكة الرسمية صفحتها على الشركة، وأضافت. واملعدات

 انواألعي والحكماء االختصاص ذات الجهات كافة مناشدة ،"املناطق بين العادل األحمال طرح برنامج تطبيق وعدم العامة

 .9التوليد محطات ومعدات العاملين لحماية السريع التدخل بضرورة

 

 

                                                           
5 https://is.gd/wESr29 
6 https://is.gd/a96DMw 
7 https://is.gd/ZwvEzS 

https://is.gd/dPbVOr8 
9 https://is.gd/XKR7Hd 
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 نغازي ب مدينة على الكهربائي مما أدى إلى انقطاع التيار .بنغازي  شمال بمحطة الخدمة عن وحدتين كما خرجت الشهر املاض ي

دث شركة الكهرباء االنقطاع ح قبل أن يعود التيار الكهربائي مرة أخرى وأوضحت ساعات عدة دام ليبيا بشرق  املناطق وبعض

 شمالال محوالت محطة في سيمنس حريق بسبب حدث الذي للعطل نتيجة واملحطة، الكوابل، على الواقع بسبب الضغط

 .10جهد

 العاصمة يف دوغان أحمد ليبيا لدى التركي السفير السويحلي، عبد الرحمن الدولة مجلس والتقى خالل الشهر املاض ي رئيس

 أغسطس في كامل كلبش ليبيا في للكهرباء العامة الشبكة تعانيه الذي العجز توقعه تقلص   التركي حيث أعلن السفير طرابلس،

 كاملب للتشغيل واستعدادها املزدوجة الخمس محطة وتجهيز بناء أعمال إكمال وذلك بحسب السفير التركي عقب املقبل،

انت شركة الكهربائية، وك الشبكة على للدخول  وتجهيزها البخارية أوباري  محطة تنفيذ أعمال من االنتهاء قرب وكذلك طاقتها،

 .11منذ فبراير الغازية، أوباري  إنكا التركية قد استأنفت العمل بمحطة

 لكهربائيةا الطاقة لتوفير املبذولة الجهود رغم وذلك ،"للغاية حرجة بفترة تمر" أنها للكهرباء، العامة الشركة وفيما أعلنت

 استهالك يدترش حول  الثالثة خالل الشهر املاض ي حملتها الشركة املرتفعة واصلت والرطوبة العالية الحرارة لدرجات ونتيجة

وخالل الشهر املاض ي انتهت 12.الطاقة استهالك ترشيد أهمية حول  الوعي نشر بهدف ،"أمل ميقا 900" اسم تحت الكهرباء

 من أنه وقالت الشركة ميجاوات 60 بقدرة الصنع أمريكية مجرورة توليد وحدتي تركيب الشركة العامة للكهرباء أيضا من

ود الشركة أسبوع وذلك في إطار جه خالل الكهربائية الشبكة على بها والدخول  التشغيلية االختبارات إجراء من االنتهاء املتوقع

 .13األحمال طرح ساعات من للتقليل

 احناتش سائقي من عدد تعرض عن النفط، لتسويق البريقة لشركة التابعة والغاز الوقود أزمة لجنة أعلنتوفي شأن متصل 

 لتأمين عاجلة إجراءات تتخذ لم إذا والغاز الوقود من الجنوب تزويد إيقاف" من محذرة .14مسلح سطو لعملية والغاز الوقود

  التونس ي للجانب واإلسمنت اآلجر تصدير منع عن والغاز الوقود أزمة لجنة كما أعلنت .15"الوقود شاحنات سائقي
ً
 نم اعتبارا

 وازن  منفذب األمنية واألجهزة إجدير راس املركزي  األمن مع تتعاون  أنها والغاز الوقود أزمة لجنة منتصف الشهر املاض ي، وقالت

 التفاقا النفط لتسويق البريقة لشركة التابعة والغاز الوقود أزمة لجنة كما أعلنت 16واإلسمنت، اآلجر تصدير لوقف الحدودي

 الهجرس ي ميالد اللجنة رئيس بين اجتماع خالل وذلك املوردة، السلع يخص فيما للتعاون  آلية حول  املركزي  ليبيا مصرف مع

                                                           
10 http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=116175 
11 http://alwasat.ly/ar/news/libya/144724/ 
12 https://is.gd/p1Fivt 
13 https://is.gd/hSX80D 
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 لهجرس يا ميالد النفط لتسويق البريقة لشركة التابعة والغاز الوقود أزمة لجنة رئيس ودعا .17الكبير الصديق املصرف ومحافظ

 .18التهريب ملكافحة جهاز إنشاء إلى

  

عن معدل  ارتفاع األحمالعدد من املصاعب خالل الشهر املقبل نتيجة في ليبيا في مواجهة  قطاع الكهرباءيستمر من املرجح أن 

وبالرغم  ،حيث تزداد استخدامات الطاقة والكهرباء الحرارة اتاالرتفاعات في درجاستمرار انتاج الطاقة الكهربائية خاصة مع 

رجح إال أنه من غير املالشهر املاض ي لكهرباء والطاقة التي شهدتها ليبيا خالل من الجهود  الحكومية من أجل مواجهة أزمات ا

بل من املتوقع أن تزداد أزمات قطاع الكهرباء والطاقة خالل شهر يوليو مع  أن تتحسن أداء الخدمات بقطاع الكهرباء والطاقة

ارتفاع درجات الحرارة ورفض عدد من املدن  زيادة احتمالية انقطاعات الكهرباء وخروج عدد من املحطات من الخدمة بسبب

 واستمرار بعض أزمات نقص الوقود نتيجة لعدم االستقرار األمني والسياس ي. تطبيق برامج توزيع األحمال

حيث  املناطقيونيو املاض ي حيث أثرت عدد من الحوادث على أمدادات النهر الصناعي لعدد من تأثرت إمدادات املياه في شهر 

 النهر ظومةملن املغذية املياه آبار عن كامال انقطاعا انقطع التيار الكهربائي أن الصحي والصرف للمياه العامة الشركة قالت

 مدينة عن املبالك املياه وانقطعت فيسبوك، االجتماعي التواصل بشبكة الرسمية صفحتها على الشركة، وأضافت. الصناعي

، إلى ذلك استمرت الشهر املاض ي 19ليبيا وجنوب غرب مناطق شهدتها التي التام اإلظالم وحالة الكهرباء انقطاع بسبب طرابلس

 سباملجل واإلعالم العالقات إدارة مدير السنوس ي أحمد عبدالناصر املياه، وأفاد شح وسوكنة من وودان هون  مناطق معاناة

 املياه عانقطا من جًدا مستاؤون املواطنين أن وأكد املياه وشح الوقود نقص تعاني البلدية مناطق أغلب بأن الجفرة البلدي

 .20هون  بمدينة السكنية األحياء ببعض خصوًصا

 النهر مياه استثمار جهاز حذر أخرى  جهة من شهر من أكثر منذ بسرت 700ال استمر انقطاع املياه بمنطقةمن جهة أخرى 

 جدابياإ خزان من املغذية الرئيسية بالخزانات املياه انخفاض بسبب بالكامل سرت مدينة عن املياه انقطاع من الصناعي

 املياه نقص في تسببت شرعية غير وصلة 55 من أكثر بأن بالجهاز والسالمة األمن قسم مدير أبوجازية صالح وقال. الرئيس ي

 امهاأق التي الشرعية غير الوصالت وفك إليقاف العاجل التدخل الحكماء ومجلس سرت البلدي املجلس أبوجازية وطالب.

 . 21الشرب بمياه الخزانات لتعبئة وذلك سرت مدينة وحتي إجدابيا من املمتدة باملنطقة املواطنون 

                                                           
17 https://is.gd/Nwux5V 
18 https://is.gd/EGW9IZ 
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 اتمحط توقف من بطبرق  التحلية محطة ومدير املياه لتحلية العامة الشركة إدارة مجلس كما حذر الشهر املاض ي  عضو

  ، بليبيا التحلية
ً
 التحلية عملية في تضاف التي الالزمة الكيميائية املواد توفر لعدم الخطر مرحلة في دخلت املحطات أن إلى مشيرا

 حياة سيهدد هذاو  جميعها املحطات إليقاف سنضطر النعاس، هللا فتح شهرين، وقال من ألكثر تكفي ال والتي أساسية، وتعتبر

 هم، وأضافل الوحيدة املائية اإلمدادات توفر التي هي املحطات هذه أن باعتبار ونصف مليون  أعدادهم تتراوح الذين املواطنين

 وسوسة ودرنة بمبةوال طبرق  وهي الشرقية املنطقة في وخمسة الغربية املنطقة في ثالثة تحلية محطات ثمان بها ليبيا أن النعاس

 شهرين من كثرأل تكفي وال االنتهاء على قاربت الكيميائية املواد ألن الخطر حالة أعلنت وكلها وزوارة وزليتن والزاوية وبوترابة

 سؤوليةامل كافة نحملهم فإننا وعليه جدوى، دون  رسمية برسائل االختصاص ذات الجهات طالبنا النعاس أقص ى، وتابع كحد

 العامة القاتوالع املحلي اإلعالم إدارة مدير من جانبه قال .شهرين بعد الكيميائية للمواد املخصصة املحددة املدة نفاذ حالة في

 وإضافتها ملياها تحلية في استخدامها يجري  التي الكيميائية املواد هذه نقص من عانت طبرق  محطة إن فؤاد صالح طبرق  ببلدية

 22ألهميتها وادامل هذه تستخدم املحطات أغلب أن إلى مشيًرا طبرق، في باملحطة الكاملة التحلية تكملة أجل من محدودة بكميات

 بلدة في واقعال الرئيس ي "بوقرواة" املياه خزان موقع املائية واملوارد للثروة الوطنية الشهر املاض ي الهيئة أخرى سلمتمن جهة 

 الهيئة إدارة سمجل رئيس له، وأوضح املنفذة وللجهة الخزان وتشغيل استكمال ملشروع املالك الصناعي النهر جهاز إلى البياضة

 أن مضيفا ،الغريب آبار جوف حقل في بئرا عشر اثني ويتم حاليا ربط املئة، في تسعين تجاوزت املشروع في اإلنجاز نسبة إن

 .23باملياه لها املجاورة واملناطق املرج مدينة لتغذية يهدف املشروع

 الذي الدعم إطار في هذا ويأتي باملدينة، مياه آبار 6لـ غاطسة مضخات محركات توفير على زليتن، البلدي املجلس إلى ذلك وافق

 املياه بكةلش املائي اإلمداد استمرارية لضمان وذلك باملدينة، الصحي والصرف املياه شركة ملكتب البلدي املجلس يقدمه

 والصرف اهللمي مضخات وصيانة بتوفير سابقا قام البلدي املجلس أن يذكر. بالبلدية اإلعالم قسم ما أفاد حسب باملدينة،

 .24دينار ألف 200 تتجاوز  بقيمة باملدينة الصحي

 املشكلة جانالل أعمال على واملتابعة لإلشراف العليا اللجنة تشكيل الوطني الوفاق لحكومة الرئاس ي املجلس من ناحيته أعاد

 التخطيط وزير للجنة الجديد التشكيل الصناعي، وضم النهر مياه واستغالل استثمار بتنفيذ املتعلقة البرامج ووضع لدراسة

 
ً
 الهيئة سورئي الصناعي، النهر مشروع وإدارة تنفيذ لجهاز اإلدارية اللجنة ورئيس املالية وزير من كل وعضوية للجنة رئيسا

 به والعمل القرار تنفيذ إلى املختصة الجهات الرئاس ي املجلس ودعا .املركزي  ليبيا مصرف عن ومندوب املائية للموارد العامة

 .25صدوره تاريخ من

                                                           
22 http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=116181 
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ت املسلحة استمرار االشتباكاالسابقة نتيجة  األشهرعبر منظومة النهر الصناعي عن  املياهاملتوقع أن تتحسن إمدادات  غير من

في عدد من املناطق وغياب التأمين الالزم ملسارات جهاز النهر الصناعي العظيم مما يعرضه للسرقة وسرقة محتويات وحدات 

عمال أل وتعرض عدد من املحطات واملحطات الرئيسية  هصيانة عدد من خطوط امليا منوغرف التحكم باإلضافة لعدم االنتهاء 

التخريب وهو األمر الذي قد يستغرق إصالحه وقتا أطول باإلضافة لالنقطاعات املتكررة للكهرباء مما ينذر بخطر واستمرار 

 . لتكرار انقطاعات املياه

 شهر يونيو املاض ي خاصة في ظل األساس ي والجامعي في ليبيا مجموعة من التطورات خاللشهد أداء قطاع التعليم بشقية 

الجامعة،  وتتكون . جدابياإ جامعة بإنشاء قرارا الوطني الوفاق حكومة وزراء مجلس أصدر االستعدادات لالمتحانات حيث

 والطب حقوق وال السياسية والعلوم واالقتصاد الطبية والتقنية والتربية والعلوم واآلداب الهندسة كليات من القرار، بحسب

 والجفارة راتةصب في جامعات إنشاء أيضا قرر، الوفاق وزراء وكان مجلس. املعلومات وتقنية التطبيقية واملوارد والعلوم البشري 

حيث قرر مجلس  يوليو 22 إلى الكلية امتحانات موعد تأجيل بنغازي  جامعة في الحقوق  من جهة أخرى أعلنت كلية .26وليد وبني

 
ً
  وملنحهم الطلبة لظروف الكلية تأجيل االمتحانات أسبوعا نظرا

ً
 بهم بشأنواستجابة ملطال لالستعداد الكافي الوقت من مزيدا

 اإلعدادية الشهادة امتحانات إجراء موعد أجلت إنها الوفاق بحكومة التعليم وزارة قالتكما  27.االمتحانات موعد تأجيل

 يوليو. 16 إلى الخارج في باملدارس الليبية

 ألسئلة ي الجو  الشحن مصاريف لتقليل بالخارج اإلعدادية الشهادة امتحانات تأجيل إن الجليل عبد عثمان التعليم وزير وقال

  واملتابعة اإلشراف لجان وإرسال االمتحانات،
ً
فيما أعنت  .28بالخارج الثانوية الشهادة امتحانات موعد مع تزامنا واحدة؛ دفعة

في  2017/ 2016 الدراس ي للعام( اإلعدادية الشهادة) األساس ي التعليم لشهادة األول  الدور  الوزارة موعد انطالق امتحانات

 .يوليو 13 الخميس إلى وتستمر تعليمية منطقة 48 مستوي  وعلى ليبيا داخل والخاصة العامة املدارس جميع الثاني من يوليو في

 ألعمالا استكملت كافة التعليم بوزارة االمتحانات إدارة إن بيان في الوطني الوفاق بحكومة التعليم وزارة إعالم مكتب وأكد

 جنةل قرارا بتشكيل عبد الجليل عثمان الوفاق بحكومة املفوض التعليم وزير وأصدر .29االمتحانات إلنجاح املطلوبة والترتيبات

 أعمال تابعةم اللجنة تتولى القرار وبحسب .بلدية كل في والثانوي  ساس ياأل  التعليم شهادتي امتحانات سير على لإلشراف

 العامة ةاإلدار  إلى وترحيلها انتهائها حتى االمتحانات سير على واإلشراف وتوزيعها األسئلة استالم من ابتداء االمتحانات

                                                           
26 https://is.gd/6YmvZu 
27 http://afrigatenews.net/node/160258 
28 news/361071.html-http://www.libyaakhbar.com/libya 
29 news/369594.html-http://www.libyaakhbar.com/libya 
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 البلط النهائية االمتحانات فترة خالل اإلنترنت شبكة إليقاف إجراءات أي تتخذ لم وأشارت الوزارة إلى أنها .30لالمتحانات

 .31والثانوي  األساس ي التعليم مرحلتي إتمام شهادتي

ا 81088 أن العروس ي محمد الوطني الوفاق لحكومة التابعة التعليم بوزارة االمتحانات إدارة مدير وأعلن
ً
 تقدموا وتلميذة تلميذ

 داخل والخاصة العامة املدارس جميع في 2016/2017 الدراس ي للعام األساس ي التعليم مرحلة إتمام شهادة امتحانات ألداء

 والبلديات املناطق بمختلف امتحانات مكتب 49 على موزعة مدرسة 2621 في ستجرى  االمتحانات أن العروس ي ليبيا، وأوضح

  االمتحانات، سير على واملراقبة لإلشراف لجنة 2621 تشكيل تم بأنه وأضاف التعليمية،
ً
 لتوزيع مركًزا 132 اعتماد عن فضال

 .32األسئلة

 بياناتهم ةمراجع إلى والثانوية اإلعدادية الشهادتين طلبة جميع املؤقتة الحكومة في والتعليم التربية وزارة من جانبها دعت

 حالة في أنه موضحة لذلك، املخصص اإللكتروني املوقع على الجلوس وأرقام االمتحانات لجان مقار على واالطالع الشخصية

 بصورة قةمرف العامة لإلدارة بالتصويب رسالة بإرسال لتقوم الطالب مدرسة مراجعة سيتم الشخصية البيانات في خطأ وجود

 .33امليالد شهادة من

 ملرحلةا إتمام بشهادتي الخاصة االمتحانات بإعداد املؤقتة بالحكومة التعليم بوزارة لالمتحانات العامة اإلدارة كما شرعت

 الفترة هذه أنب" الزروق  أحمد" باملؤقتة التعليم بوزارة اإلعالم مكتب مدير وأوضح البيضاء. بمدينة بالوزارة والثانوية اإلعدادية

 المتحاناتا مكاتب إلى إرسالها ثم ومن, بها الخاصة والصناديق األظرف في ووضعها لالمتحانات والفرز  الطباعة عمليات تجرى 

 .لإلدارة التابعة التعليمية باملناطق

 أي وبدون  املحدد موعدها في ستجرى  االمتحانات إن أكريم محمد يوسف االمتحانات العامة اإلدارة مدير قال جانبه ومن

 وأنها, توقف ن وبدو  مستمرة بصورة يعمل االمتحانات تجهيز بأن املؤقتة الليبية بالحكومة التعليم وزارة وتؤكد. تأخير أو تعطيل

 .34املحدد املوعد في جاهزة ستكون 

 "املدينة اقنط في الواقعة للمدارس بها قام تفقدية زيارة في الجليل عبد التعليم بحكومة الوفاق عثمان وزير إلى ذلك تابع

 املشاكل على للوقوف الجديد الدراس ي العام الستقبال التعليمية واملرافق املدارس جهوزية مدى حيث من طرابلس القديمة"

 املجلس رئيس نائب من جهته اتفق .35الخدمية املرافق وصيانة ترميم إعادة وإمكانية للمدرسة التعليمي املبنى تواجه التي

 ماليين 10 غمبل تخصيص على املحلي الحكم ووزارة التعليم بوزارة املفوض مع معيتيق أحمد الوطني الوفاق لحكومة الرئاس ي
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 بسبب يرللتدم تعرضت قد كانت مدارس أربع بناء إلعادة باإلضافة التعليمية، مرافقها وتطوير سرت، جامعة لصيانة دينار

 .36املدينة شهدتها التي االشتباكات

 لصالح ،(2017) الجاري  للعام دينار مليار 2.4 نحو تخصيص الشهر املاض ي، الوفاق لحكومة التابعة املالية وزارة كما قررت

 فقد ملختلفة،ا باملناطق والتعليم التربية لقطاع الصادرة التفويضات لجدول  وفقا أنه الوزارة التعليم، وأوضحت مخصصات

 س،طرابل في التعليم خدمات ملكتب الثاني الباب في دينار مليون  70و األول  الباب في دينار مليون  349.38 حوالي تخصيص تم

 الزاوية، في التعليم خدمات ملكتب الثاني الباب في دينار ألف 128و األول  الباب في دينار مليون  128 مبلغ تخصيص تم كما

 .37غريان في التعليم خدمات ملكتب الثاني، الباب في دينار ألف 159و األول، الباب في دينار مليون  101.25 وتخصيص

 لدولة ويأتيا على حساب املوفدين للطلبة ليبيا في للعمل العودة بشأن  إقرار نموذج الوفاق بحكومة التعليم وزارة وأصدرت

 ملوالع ليبيا إلى بالعودة املوفدين الطلبة القرار حيث ُيلزم. البالد في للعمل املوفدين الطلبة عودة عدم الوزارة الحظت أن بعد

 الدراسة فمصاري كافة بإرجاع يتعهدون  فإنه ليبيا، إلى العودة في الرغبة عدم حالة في أنه للطلبة قرارها في وأضافت فيها

 لرفع الليبية ةالدول فستتجه بالشروط، الطلبة التزام عدم حالة وفي الليبية الدولة قبل من لهم ما دفع وكل والتأمين واإلعاشة

 نهاية هو اإلقرارات نماذج الستقبال موعد آخر أن الوزارة وأوضحت .والدولية الليبية املحاكم أمام ضدهم قضائية دعوى 

 .382017يوليو شهر بداية مع منحته إيقاف فسيتم التاريخ، هذا قبل طالب أي إقرار وصول  عدم حالة في وأنه 2017 يونيو شهر

 املساواة وعدم السوية غير" املمارسات املدني املجمتع ومؤسسات واألعيان األمور  عدد من أولياء من جهة أخرى استهجن

 وفرعها الجامعة دارةإ أن بيان األولياء في وقال". بنغازي  لجامعة التابعة بالكفرة والعلوم اآلداب بكلية التبو طلبة حق في والتمييز

 واختصاص شأن له من كلَّ  البيان ودعا. واالمتحانات الدراسة في حقهم في وذلك الطلبة، أبنائهم ضد" التمييز" تمارس الكفرة في

 .39"اإلنساني الحقوق  مبدأ ودعم بالكفرة بنغازي  جامعة طلبة بين العنصري  التمييز هذا رفع"بـ

  241 املؤقتة الحكومة فيما خصصتيأتي هذا 
ً
  414و دينار 507و ألفا

ً
 مدينة في املدارس من لعدد عاجلة صيانة إلجراء درهما

 يخصم أن على الكفرة، في مدرسة 26 لعدد عاجلة صيانة إلجراء التعليم وزارة لصالح املبلغ تخصيص الحكومة الكفرة، وقررت

  الالزمة اإلجراءات اتخاذ مع ،2017 للعام العامة الدولة ميزانية من الثاني الباب مخصصات من املبلغ
ً
 واللوائح للنظم وفقا

 .40الرسمية الجريدة في نشره إلى باإلضافة صدوره، تاريخ من بتنفيذه املعنية الجهات مطالبة السارية،

 لتعليما وزير“ أعربوشهد الشهر املاض ي تصاعد الخالف بين كل من وزارة التعليم بالحكومة املؤقتة وحكومة الوفاق حيث 

 وزارة جهو  الذي الثني هللا عبد املؤقتة الحكومة رئيس قرار من استغرابه عن الجليل عبد عثمان الوفاق بحكومة ”املفوض
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 زيارته من الغرض يكون  أن الجليل عبد ونفى .الشرقية املنطقة إلى وصوله حال الجليل عبد على بالقبض بالحكومة الداخلية

 أهمية من لها ملا ينةاملد دعم إلىالزيارة  هدفت كانت وبأنها فيها ”لوزارته“ فرع افتتاح بنغازي  مدينة إلى بها القيام بصدد كان التي

 .41فبراير من 17الـ لثورة عاصمة بوصفها

ي ة فيوالجهات من أجل تواصل العملية التعليمالوزارات جهود بالرغم من أداء قطاع التعليم يتحسن املرجح أن غير من 

خاصة في ظل انعدام الثقة بين املؤسسات الحكومية واالنقسام املؤسساتي الحاصل إضافة إلى املدارس والجامعات املختلفة 

تمر تأثيراتها ستن أالتحديات من املتوقع  كات في عدد من املناطق وكل هذهاستمرار تردي األوضاع السياسية واستمرار االشتبا

والجامعات خاصة خالل فترة االمتحانات وما قد يتسبب في تعطيل عملية  داخل املدارسوتأثيرها  القطاعالسلبية على 

 االمتحانات في املدارس أو الجامعات أو تأجيلها  مما يؤثر بدوره على العملية التعليمة.

 خدمات قفتو  هذه التطورات أبرز املاض ي مجموعة من التطورات على مستوى قطاع االتصاالت الليبي وكانت  يونيوشهد شهر 

 حفر بسبب البصرية األلياف كابل إصابة جراء البالد شرق  ومناطق مدن بعض في اإلنترنت خدمات وتذبذب االتصاالت

 قطع أن ها،ل بيان لالتصاالت في القابضة الليبية الشركة وأفادت، املرج محطة شرقي العامة الخدمات شركة نفذته عشوائي

 وذكرت يبيا،ل هاتف وشركة الجديد املدار وشركة املحمول  للهاتف ليبيانا شركة خدمات توقف عنه نتج البصرية األلياف كابل

 لشركةا ناشدت و، البديلة باملسارات ربطها بعد وضواحيها البيضاء مدينة إلى متذبذب بشكل أرجعت الخدمات أن الشركة

 قطع في بتتسب عشوائي بشكل حفر بأعمال القيام قبل املختصة الجهات مع بالتواصل واملواطنين والخاصة العامة الجهات

 42املواطنين على الخدمات وانقطاع البصرية األلياف

 ودرنة والبيضاء رجامل منطقة وفي الشرقية، باملنطقة البصرية األلياف كابل صيانة أعمال من االنتهاء ليبيا هاتف شركة وأعلنت

 الجبل االتاتص منطقة وفنيي مهندس ي قيام عقب وذلك طبيعتها، إلى بالكامل االتصاالت حركة رجوع الشركة وطبرق وأكدت

 عملشرو  عطاء طرح طرابلس، عزمها في لالتصاالت ليبيا هاتف شركة ،كما أعلنت43.بالكامل الصيانة عمليات بإتمام األخضر

 الراغبة الشركات على إنه ليبيا هاتف شركة وقالت، "تمسه، زويله، مجدول، القطرون، تيجرهي“ الجنوب اتصاالت موجات
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 كراسة تالمالس اإلعالن تاريخ من أسبوعان أقصاها مدة لطرابلس، خال مدينة في العطاء لجنة ملقر التقدم الكفاءة لديها والتي

 .44العروض طلب

 للثانية بت ميجا 150 بسرعة  4G الرابع الجيل خدمة انطالق عن املحمول  للهاتف ليبيانا وخالل الشهر املاض ي أعلنت شركة

  متاحة ستكون  الخدمة إن الشركة وقالت الواحدة،
ً
 بهاس ومدينة الزاوية ومدينة طرابلس مدينة منها املدن بعض في مبدئيا

 ستكون  عالراب الجيل خدمة بأن الشركة وصرحت األخرى، الليبية املدن في املشروع باقي استكمال حين إلى مصراتة ومدينة

  متاحة
ً
 تنفيذ مشاريع يف مستمرة أنها املحمول  للهاتف ليبيانا شركة وأكدت، مناسبة وبأسعار املدن هذه مشتركي لجميع تجاريا

 الجودة عالية بسرعات الوسطى واملنطقة الغربية واملنطقة الجنوبية واملنطقة الشرقية املنطقة مدن في الرابع الجيل شبكة

  إطالقها وسيتم
ً
 .45املناطق بهذه قريبا

ة أيام بالشهر بضع خالل ماكس ليبيا لخدمات املتكرر  االنقطاع سبب والتقنية لالتصاالت ليبيا شركة يأتي هذا فيما أرجعت

 تحميلال مليزة اإلساءة إلى تهدف الهجمة أن الشركة وأوضحت الخدمة. مسارات أحد استهدفت إلكترونية ججمات املاض ي إلى

 من %30 نم أكثر طال متكرر  انقطاع حدوث في تسبب الفعل أن هذا إلى الشركة وأشارت نفسها. الفترة خالل املقدمة املجاني

 .46الخدمة في املشتركين

 الوحدة رفيمص باستثناء املصرفية باملنظومة بسرت العاملة التجارية املصارف جميع إلى هذا تم خالل الشهر املاض ي ربط

 سرت لديةب عميد طالب جهته املصارف. ومن ملقار األرضية الهاتفية الخطوط توصيل وتم جامعة الوحدة وكالة وفرع الرئيس ي

 الصيانة فنيو كما تمكن .47بالخصوص إداراتهم مع والتنسيق سرت مدينة داخل من العمل بضرورة التجارية املصارف كافة من

 أبوهادي ومقسم بريد ملكتب املغذية الكوابل وصيانة جديدة، أمبير 400 لوحة تركيب من األودية بدائرة التركيبات وفرقة

 .سرت مدينة جنوب

 الخاصة نيةوالتق لالتصاالت ليبيا شركة معدات أيًضا ركبوا الفنيين إن للكهرباء العامة الشركة بمكتب إعالمي مصدر وقال

 فنييو  مهندس ي أن املصدر املنطقة، وأضاف إلى عامين منذ املقطوعة االتصاالت عودة أجل من سرت، جنوب اإلنترنت بخدمة

 فيها بما قريًبا، يأبوهاد ملنطقة التغطية يعيدون  لالتصاالت، ليبيا هاتف بمكتب الصيانة فنيي مع بالتعاون  بسرت الكهرباء

 .48«ماكس واي» اإلنترنت خدمات

 واالتصاالت للبريد الليبية الشركة تعرض احتمالية من املتحدة لألمم التابع بليبيا املعني الخبراء فريق من جهة أخرى حذر

 به تمر لذيا االقتصادي واالنهيار البالد في العنف ظروف استمرار بسبب واالختالس لالزدواجية القابضة املعلومات وتقنية
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 السياس ي هداملش انقسام أدى حيث االستراتيجية، الليبية الشركات من العديد لها تتعرض املشكلة هذه أن إلى مشيرا البالد،

 قريرت وأوضح، الفساد وانتشار االختالس فرص من زاد ما الشركات هذه عن املسؤولة اإلدارات والء في وازدواجية انقسام إلى

 وتقنية االتواالتص للبريد الليبية الشركة وضع أن االستراتيجية الليبية الشركات أوضاع حول  األمميين الخبراء فريق أعده

األموال"،  السواخت االزدواجية "لخطر معرضة «أخرى  رئيسية استراتيجية ليبية مؤسسة» بأنها وصفها التي القابضة املعلومات

 بليون  20 على زيدت إجمالية قيمة تمثل» القابضة املعلومات وتقنية واالتصاالت للبريد الليبية الشركة أن الخبراء وأوضح تقرير

 2016و 2015 عامي خالل أنه إلى الفتا طرابلس، العاصمة مصارف في مودعة نقدية أصول  شكل في دوالر باليين 7 منها دوالر،

 مرتب 17.000 من أكثر تدفع إذ العمل صاحبة الشركات كبريات من وأنها الليبية، امليزانية من % 10 تمثل الشركة إيرادات كانت

 . 49سوء أوضاع الشركة الحالية بسبب النزاع على رئاستها إلى التقرير وأشار، ليبيا مستوى  على

 املعلومات ةوتقني واالتصاالت للبريد للشركة الليبية القانوني املمثل بشأن النزاع حسم من القضاء يأتي هذا فيما تمكن

 رقابق فيصل من املقدم والتدخل التظلم بخصوص- السادسة الدائرة- طرابلس استئناف محكمة قضت القابضة، حيث

 رئيس ض ىق االبتدائية حيث طرابلس شمال محكمة رئيس عن الصادر الوالئي األمر وتأييد التظلم، برفض الشركة، لتمثيل

 .50العمومية الجمعية قرار قيد وإيقاف الشركة، إدارة مجلس رئيس بصفته مركوس لصالح عادل طرابلس شمال محكمة

املتوقع أن تستمر خدمات االتصاالت في ليبيا في التذبذب مع احتمالية انقطاع خدمات الهاتف واإلنترنت مع استمرار من 

االشتباكات في عدة مناطق، باإلضافة لتأثير عمليات التخريب والحفر العشوائي على أداء خدمات االتصاالت واإلنترنت في كافة 

 املناطق في البالد. 
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تطورات وأبرزها تأثير انقطاع التيار الكهربائي على قطاع مجموعة من اليونيو املاض ي شهد قطاع الصحة الليبي خالل شهر 

 تعطل إلى أدى يةالجنوب املنطقة في الكهربائي التيار انقطاع أن الوافي أسامة الطبي سبها مركز باسم املتحدث الصحة حيث أكد

 هربائيةالك واملعدات األجهزة من عدد وتلف عطل إلى أدى الكهربائي التيار تذبذب أن الوافي، وأفاد الصحية املرافق من عدد

 الشركة وافيال وناشد. التيار انقطاع من أخرى  ومرافق املوتى، حفظ وثالجة الكلى، غسيل مركز حيث تأثر الطبي، سبها بمركز

 51املتكرر  واالنقطاع املستمر التذبذب مشكلة بحل واملسارعة الفوري التدخل للكهرباء العامة

األدوية  ونقص الطبية املستلزمات نقص من أن املركز يعاني الطبي بنغازي  بمركز اإلعالمي املكتب مدير من جهة أخرى قال

 من ألكثر تكف لم املركز تسلمها التي وأكد مدير املكتب اإلعالمي أن الدعم الذي قدم للمركز لم يكف إال شهرا واحدا واملبالغ

 بنغازي  لديةب وعميد العسكري  الحاكم في املتمثلة الرسمية الجهات مخاطبة تم أنه على اإلعالمي املركز مدير وأكد. أيام عشرة

 .52باملنهار املركز داخل الوضع واصفا الالزمة، املتطلبات لتوفير الصحة ووزارة

 ليبيا يف املسؤولة الجهات و الحكومات أوباري كافة في السالم القوة املحلية املشكلة قبل أشهر لحفظ من جهة أخرى ناشدت

 الكتيبة آمر قال خاص، و بشكل أوباري  مدينة و عام بشكل الجنوب مناطق منه تعاني الذي املزري الصحي الوضع إلى بااللتفات

 أبناء من ددع وفاة في تسببت إنها قال الذي العقارب لدغ حاالت عدد الرتفاع يعود املزري الوضع هذا أن الصغير خليفة املقدم

 القطاع لتردي إضافة الجنوب ملشافي العقارب لسم املضادة لألمصال الصحة وزارات توفير عدم نتيجة الجنوبية املنطقة

 املعضلة ذهه حل و األخالقية و اإلنسانية بواجباتهم للقيام املسؤولين جميع الصغير ناشد و، األساس من باملنطقة الصحي

 العالج يمتقد عن لعجزه باملنطقة الصحة قطاع ضد احتجاجات و إشكاليات حدوث و املواطنين من عدد وفاة في تسببت التي

 . 53للمصابين

 كما وافقت .54يبالط امساعد ملستشفى األساس حجر الثني ووضعأمساعد  بلدية الثني هللا عبد املؤقتة الحكومة رئيس و تفقد

 55.مؤقتة وبصفة سبها ببلدية عبد الكافي حي الصحي باملركز ميداني مستشفى اعتماد على املؤقتة الحكومة

 ازي بنغ بلديات عمداء ضم موسعا اجتماعا العوكلي خالل الشهر املاض ي رضا املؤقتة، الحكومة في الصحة وزير قدعكما 

 صحيةال واملراكز املستشفيات داخل الصحية بالخدمات قصور  من تواجههم التي املشاكل أهم العوكلي وناقش الكبرى،

 الكبرى  بنغازي  تببلديا طبية كوادر توفير ضرورة الصحة وزارة وكيل من بنغازي  بلدية عميد وطالب، للبلديات التابعة باملناطق

 بطرح األبيار قمينس بنينة بلديات عمداء قام جانبهم من. بنغازي  مدينة على من العبء بتخفيف بدورها ستساهم والتي
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 والكوادر األدوية يروتوف اإلمكانات نقص بسبب املغلقة الصحية املراكز فتح أهمها بببلدياتهم الصحة بقطاع املتعلقة املشاكل

 .56للمواطنين والضرورية امللحة لالحتياجات نظرا الطبية

 بعض تهاتداول التي اإلشاعات الطرابلس ي معتز املؤقتة الحكومة في الصحة بوزارة اإلعالمي املكتب مدير نفىمن جهة أخرى 

 .57الحالية الحر موجة أثناء األطفال بين فيروس انتشار بشأن االجتماعي التواصل شبكات

 العيون  راحةوج طب ملستشفى تفقدية بزيارة الطاهر، بشير عمر الوطني، الوفاق بحكومة املفوض الصحة وزير من جهته قام

 عمل يرس تعترض التي حيث تم استعراض املشاكل. معاناتهم صورة في ووضعوه فيه املسؤولين التقى حيث بطرابلس،

  عاد ما فيه الخدمات مستوى  لتدني وأدت املستشفى
ً
 في لخاصا القطاع ملصحات مرغمين لجأوا الذين املرض ى صحة على سلبا

 لتلبية تكفي وال ، التبرعات طريق عن توفيرها ويتم املستشفى يفتقر إليها التي التشغيل ومواد واألدوية السيولة، نقص ظل

 منذ املتوقف الصيانة كما تم عرض مشكالت برنامج .منها البعض توفير اإلمداد جهاز وعجز اليومية، املستشفى احتياجات

 االستيعابية قدرته من %15 بنسبة حاليا يشتغل املستشفى باعتبار حلحلته على العمل املشروعات إدارة مطالبين سنوات،

 .58ليبيا مناطق كل من املرض ى وجهة باعتباره للحاالت االستيعابية والقدرة تتناسب ال التي

 وعضوية الدخ عياد علي برئاسة بالخارج، العالج لجنة بتشكيل قرارا الوطني الوفاق بحكومة الصحة وزير يأتي هذا فيما أصدر

 املرضية حاالتال بين والتنسيق معها، للتعاقد بالخارج الصحية املرافق اقتراح القرار، نص بحسب اللجنة، وتتولى. أعضاء 10

 الخدمات لىع واإلشراف معها املتعاقد واملستشفيات املصحات ومتابعة" مندوبيها، خالل من معها املتعاقد الصحية واملالحق

 .59"للعالج املركزية اللجان شؤون مكتب توصيات تنفيذ"و" طرفها من للعالج املحالين للمرض ى املقدمة الطبية

 في الصحة بوزارة الطبي اإلمداد جهاز عن طريق دولية دوائية مساعدات املعداني، مختار سرت بلدية عميد استلمإلى ذلك 

 إلى وصلت سرت في الصحة لقطاع املخصصة املساعدات إن طرابلس، في الليبية األنباء وكالة وقالت، الوطني الوفاق حكومة

 السكر ملرض ى عالجية دوائية حقنة ألف 41 تشمل املساعدات أن الوكالة وأوضحت املدينة في الطبي اإلمداد جهاز مخازن 

 .60أشهر ستة ملدة املصادر حسب وتكفى العالجية، الدوائية الحقن من أصناف ألربع اإلنسولين وأدوية

 يعانيه الذي النقص سد إطار في وذلك الكلى، لغسيل جديدة أجهزة استالم بسرت سيناء ابن التعليمي املستشفى وأعلن

 قد باملستشفى ةالصناعي الكلى قسم أن ،"فيسبوك" االجتماعي التواصل شبكة على صفحته عبر املستشفى وأكد. املستشفى

 العون  يد لـمد وذلك مصراتة، الكلى وغسيل عالج ملركز شكره عن معربا املرض ى، من عدد أكبر الستقبال األجهزة تشغيل في بدأ

                                                           
56 https://is.gd/OeVdu1 
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 لتفعيل ملطلوبةا واألجهزة واألدوية التشغيلية باملواد القسم وتزويد باملستشفى الكلى غسيل قسم تفعيل إعادة في واملساعدة

  .61القسم

 األطفال مقس بها واملستهدف واألورام الدم بعالج الخاصة األدوية من األولى الشحنة تسليم الطبي، طرابلس بمركز كما تم

 املسؤوليةو  املستدامة التنمية برامج إطار في اإليطالية، ايني وشركة للنفط الوطنية املؤسسة من برعاية وذلك باملركز،

 الطبية ملساعداتا هذه تساهم أن في أملها عن للنفط الوطنية املؤسسة وعبرت. ليبيا في العاملة األجنبية للشركات االجتماعية

 معاناة من تخفف وأن ليبيا في الصحة عقطا على القائمين جهود دعم في واملناطق املدن ملختلف تقديمها يتم التي العاجلة

 .62للمؤسسة اإللكتروني املوقع أورد ما بحسب كان، أينما البسيط الليبي املواطن

 املتطلبات توفير رضلغ العام بوللي القره مستشفى لصالح ليبي دينار مليونا وقدره مبلغا الرئاس ي املجلس يأتي هذا فيما خصص

 ملستشفى دينار ألف وخمسين وسبعمائة مليوًنا أيضا وخصص  .باملستشفى والوالدة والنساء األطفال قسم لتشغيل الضرورية

 مستشفى الحلص ليبي دينار مليونا وقدره مبلغا الرئاس ي املجلس خصص احتياجاته، كما وتوفير الصيانة إلجراء العام صرمان

 .63الالزمة الصيانة وإجراء باملستشفى الخاصة االحتياجات على للصرف املركزي  نالوت

تأثير االشتباكات الدائرة على قطاع الصحة من املرجح أن يواجه قطاع الصحة عددا من املصاعب خالل الشهر املقبل نتيجة 

سواء من ناحية الضغط على موارد القطاع القليلة باألساس نتيجة أن كثيرا من املستشفيات ال تعمل أو ال تعمل بكامل طاقتها 

يزال يعاني القطاع الصحي من أزمات نقص الدواء وأزمة تهريب األدوية واملشكالت الخاصة بسوء الخدمات الطبية  حيث ال

إلنهاء االنقسام  واالحتمالية األكبر أن تستمر هذه األزمات خالل الشهور املقبلة مع عدم وجود أفق لحل سياس ي قريب

 السياس ي.
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 ةقتصادياالحالة ال .6

األوضاع االقتصادية في ليبيا خالل شهر يونيو، فتفاقمت أزمة السيولة في ظل تزايد الطلب على السلع األساسية استمر تدهور 

 في املنطقة الجنوبية، مما دفع املواطنين إلى شراء مستلزماتهم من محالت املواد 
ً
واالستهالكية خالل شهر رمضان، وخاصة

 ، وهذه اآللية ال تتوفر في جميع األسواق ومحالت املواد الغذائية.التحويلالغذائية بالجملة بالصكوك املصدقه أو بطريقة 

 337مليون دينار للمصارف في املنطقة الجنوبية، ونحو  60األزمة، خصص مصرف ليبيا املركزي في البيضاء نحو  هذهوملواجهة 

 مليون دينار لفروع املصارف التجارية باملنطقة الشرقية.

مليون دينار من بريطانيا، أرسل  500بقيمة  من العملة الليبية ، شحنة خالل شهر يونيو بطرابلس واستلم املصرف املركزي 

مليون  10مليون دينار إلى مصارف الخمس، و 17مليون دينار إلى إدارة اإلصدار باملصرف في مدينة مصراتة، ونحو  50نحو 

مليون دينار إلى املصارف التجارية بمدينتي  16الجفرة، ونحو مليون دينار إلى مصارف  13دينار للمصارف التجارية بالكفرة، و

 أوباري وغات.

وأعلن املصرف عن استكمال تنفيذ أذونات صرف رواتب شهري مايو ويونيو للعاملين في قطاعات الدولة كافة، كما عقد 

 اد الليبي.تي يعاني منها االقتصاجتماًعا بالعاصمة طرابلس، ملناقشة السياسات االقتصادية الكفيلة بمواجهة املختنقات ال

جراءات تخاذ اإل اوفي اإلطار ذاته، اتفق املفوض بمهام وزير املالية بحكومة الوفاق أسامة حماد مع أعضاء مجلس النواب على 

ووضع  ،2017لتزام بالصرف على الجهات وفق الترتيبات املالية للعام املالي واال الليبية الالزمة لتوحيد قنوات الصرف بالدولة

 عن تعديل قرار املجلس الرئاس ي بشأن التعرفة الجمركية بما يتماش ى ية في صرف املرتباتزدواجآلية مناسبة لتفادي اال 
ً
. فضال

مع األوضاع اليومية للمواطن وتخفيف عبء غالء املعيشة، وتحديد معايير وآليات جباية اإليرادات املحلية بالبلديات، وضرورة 

سياسات أخرى من شأنها تخفيض عجز امليزانية كسياسة شراء الخدمة وسياسة اإليجار، وتفعيل دور تنويع املوارد وتبني 

 لتصريحات وزير املالية بحكوم القطاع الخاص ملساعدة القطاع العام في تقليل العبء على امليزانية العامة للدولة.
ً
ة وفقا

 الوفاق. 

الحسابات، لتتولى تسوية وإقفال الحساب الختامي عن السنوات  تشكيل ستة فرق عمل بإدارات خالل شهر يونيو كما تم

، والعمل على إيجاد آلية ملعالجة املالحظات الواردة من ديوان املحاسبة، بالتنسيق مع الجهات 2016إلى  2009املالية من 

 قليص عدد منها.العامة، باإلضافة إلى حصر الجهات العامة والسفارات التي لم يجر قفل حساباتها، والعمل على ت

وقام مصرف ليبيا املركزي البيضاء، بتمديد مهلة قبول العملة املسحوبة من التداول لإلصدار السادس من فئتي عشرة وخمسة 

، على أن تقوم املصارف التجارية بإيداع املبالغ املسحوبة في حساباتها باملركزي 2017دنانير. حتى الثامن والعشرين من سبتمبر 

صم الخ»خدمة جديدة للعمالء باسم  خالل شهر يونيو من تاريخه. فيما أطلق مصرف الوحدة اواحد اتتجاوز شهر خالل مدة ال 

 ، لحل مشكلة السيولة وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.«الفوري
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دوالر لكل  400 الـ بيع وتجدر اإلشارة إلى تأكيد الهيئة املركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا املركزي على شرعية معاملة

مواطن، وطالبت املصارف بتحديد طريقة استيفاء املواطنين حقوقهم من النقد األجنبي بحيث يتم النص في النماذج الخاصة 

 على الطريقة املتاحة لدفع املبلغ.

لصالح  التونسية LMSفيما أصدرت محكمة االستئناف في تونس خالل شهر يونيو حكمها في القضية املرفوعة من قبل شركة 

 ونقض الحكم االبتدائي والقضاء برف
ً
 وأصال

ً
شركة املدعية ع الدعوى وتغريم الاملصرف الليبي الخارجي، بقبول االستئناف شكال

وعلى صعيد آخر، بحث نائب رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق مع وزير الخارجية االيطالي أنجلينو الفانو 

 لتصالشركات اإليطالية للعمل في ليبيا، للمساهمة في دفع عجلة االقتصاد الليبيآلية التنسيق لعودة 
ً
 ريح الجانبان. ، وفقا

فيما بحث عميد بلدية سرت مختار املعداني مع وكيل وزارة االقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الطاهر شركس، املعوقات 

 بملف إعادة تسجيل املواطنين باملنظومة املركزية اإللكترونية التي تواجه قطاع االقتصاد في البلدية، وخاصة فيما يتعلق

 الخاصة بالجمعيات التعاونية االستهالكية.

 باالنقسامخالل شهر يونيو وتأثر أداء مصرف ليبيا املركزي 
ً
ملصرف املركزي فرع احيث واصل القائم في البالد،  السياس ي سلبا

نفس املهمة بمنفصلة عن التي تقوم  شركة، من خالل عملة الليبية في روسيامبالغ جديدة من ال طباعة في املنطقة الشرقية

أن املصرف  إال ،العملة املطبوعة في روسيا  تداول لاملجلس الرئاس ي  وعلى الرغم من قبول ، لصالح املصرف املركزي في طرابلس

 لتابعة ملجلس النواب. املركزي في طرابلس يواصل رفض تداولها في املناطق خارج سيطرة القوات املسلحة ا

 شهد شهر يونيو مطالبة مندوب ليبيا لدى األمم املتحدة، املهدي املجربي، مجلس األمن استثناء إدارة األموال الليبية 
ً
وأخيرا

 للمجربي املجمدة من العقوبات، حيث أن األصول الليبية تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة لعقوبات مجلس األمن
ً
وأضاف . وفقا

 يجيز تحريك األموال املودعة فى  لليبي إلى أناملندوب ا
ً
السلطات الليبية ال تطلب رفع التجميد عن األصول، وإنما تطلب قرارا

الحسابات املجمدة و تسمح باستثمار األموال وفتح وغلق الحسابات لحماية قيمة األصول وزيادة العائدات حتى تحت 

 من العقوبات.ستثناء إدارة أموال األصول املجمدة االتجميد، و 

  

ن أسس االقتصاد الوطني مازالت تعاني من قصور ناجم عن ارتفاع إمن املتوقع استمرار األزمات االقتصادية في ليبيا حيث 

 الستمرار انقسام املؤسسات املاليةالمن النقد األجنبي في  ليبيا الدولة فيما تستمر احتياطات إنفاقحجم 
ً
 تناقص، نظرا

 واستمرار حالة االنفالت األمني واالقتتال. واالقتصادية الرئيسية في ليبيا، 

 

 الرتفاع إنتاج  850بتسجليه معدل  2014ارتفع إنتاج ليبيا من الخام إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 
ً
ألف برميل يومًيا، نظرا

ألف برميل يومًيا، وقامت املؤسسة الوطنية للنفط بتسوية الخالف مع شركة فنترشال األملانية،  250حقل الشرارة، ليصل إلى 
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ألف برميل يومًيا حيث تم االتفاق على تخصيص كمية إنتاج لشركة فنترشال تكفي لتغطية  885مما رفع إنتاج النفط إلى 

تكاليفها ويتم تخصيص كامل الكمية املتبقية من اإلنتاج للمؤسسة الوطنية للنفط. واستمر ارتفاع إنتاج النفط ليصل إلى 

 تسريبات في خط األنابيب الواصل بين حقول  ألف برميل يومًيا، حيث تعكف املؤسسة الوطنية للنفط على إصالح عدة 950

مليون  1,012ومينائي التصدير السدرة والزويتينة. مما أدى إلى ارتفاع إنتاج ليبيا من الخام مرة أخرى بنهاية شهر يونيو إلى 

.
ً
 برميل يوميا

 ويوضح الجدول التالي: 

 (2016 -2009نتاج وصادرات الغاز والبتروكيماويات الليبية خالل الفترة ) إحجم 

اإلنتاج  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 والصادرات

الغاز المنتج  1,035.5 1,078.8 - 827.5 713.4 742.1 787.5 775.9
 (3)مليار قدم

 مصاحب 428.9 437.5 - 272.2 234.7 154.1 128.2 131.4

 غير مصاحب 606.6 641.3 - 555.3 478.7 588.0 659.3 644.5

الصادرات  2,535.7 2,489.3 703.5 310.4 1,001.2 819.6 869.8 667.2
"  ةالبتروكيماوي

 ألف طن متري":

 الميثانول 664.4 637.9 84.6 59.5 276.3 262.1 207.7 160.2

 األمونيا 177.0 75.6 27.4 80.3 148.9 250.3 320.4 263.3

 اليوريا 679.3 835.4 151.3 32.4 422.7 164.2 341.7 243.7
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 اإلثيلين 138.8 128.5 24.8 - - - - -

 لينبالبرو  171.7 162.3 85.1 - - - - -

خليط رباعي  115.9 104.2 92 - - - - -
 الكربون 

 لينيبولي أث 94.9 146.8 27.5 - - - - -

جازولين  253.3 267.0 210.8 - - - - -
 حراري 

 الكبريت 130.2 131.6 - 138.2 133.5 143.0 - -

 وقود الديزل 110.2 - - - 19.8 - - -

وشهد شهر يونيو اجتماع رئيس مجلس اإلدارة باملؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صنع هللا" مع رؤساء لجان اإلدارة بالشركات 

معدالته لى إالنفطية، لبحث سبل تجاوز املعوقات واملشاكل التي يتعرض لها القطاع وتحقيق املستهدفات والوصول باإلنتاج 

 الطبيعية.

النمساوية، مساهمة الشركة في تطوير حقل النافورة واملتطلبات الضرورية لزيادة اإلنتاج. « أو أم في»وناقش مع مسؤولي شركة 

وأشار صنع هللا، أن سداد قيمة السلع والخدمات املقدمة داخل ليبيا بالدينار الليبي فقط يتعارض مع طبيعة عمل شركات 

والظروف الصعبة واملختنقات املالية التي يمر بها القطاع، وسوف يتم البحث في سداد مستحقات املوردين النفط والغاز، 

 واملقاولين املحليين بالعملة األجنبية من قبل املختصين من الطرفين.

طق التعاقد إلى منا، ملناقشة عودة الشركة الجزائرية كما اجتمع صنع هللا في الجزائر، برئيس مجلس اإلدارة لشركة سوناطراك

وتفعيل الخيارات املثلى لخطط تطوير املناطق املكتشفة، باإلضافة إلى  2014واستكمال برامج الشركة التي توقفت منذ العام 

انيا لدى ليبيا مع سفير بريط" صنع هللا " كما بحث  مناقشة التعاون املشترك بين معهد النفط الليبي ومعهد البترول الجزائري.

 إعادة تشغيل الحقول املتوقفة وخطط زيادة إنتاجها وصيانتها.املؤسسة الوطنية في  ت، جهودبيتر ملي
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مع لليبية اقتة، برئاسة عبدهللا الثني، قراًرا بإيقاف تعامل جميع الشركات النفطية ؤ وعلى صعيد آخر، أصدرت الحكومة امل

صدر رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط وفيما يتعلق بأزمة الوقود والغاز، أالسويسرية.  «جلينكور »شركة 

قرارات بتحويل كميات من الوقود والغاز املسال من املستودعات إلى الجنوب لتخفيف املعاناة عن تلك املناطق، حيث تم 

 ألف لتر من النزين من مستودع مصراتة النفطي. 540تحويل 

مليون برميل  1,250الجاري، ليصل إلى  2017من املتوقع أن تنجح جهود املؤسسة في زيادة إنتاج النفط الليبي بنهاية العام 

الستعادة نشاط الشركات األجنبية املتوقفة عن العمل، وأطقم العمالة  جهودها املؤسسة . كما أنه من املتوقع أن تواصل يومًيا

ليات الصيانة املطلوبة، حيث ستبدأ شركة شلمبرغير العمل في حقلي النافورة والبيضاء بعد والخبرات األجنبية إلجراء عم

التقييم األمني، كما شهد حقل البيضاء زيارة لجنة اإلدارة لشركة الخليج العربي ومؤسسة الوطنية للنفط، مما يسهم في عودة 

، والتي تحتاج إلى تقنيات متوافرة لدى الشركات الخدمية الشركات ووجودها في جميع الحقول، وسيعيد اآلبار املغلقة للعمل

، ما قد يؤدي إلى زيادة صادرات 2018ومنها )شلمبرغير( مما يسهم في زيادة اإلنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى بحلول العام 

 ألجنبية.بي أمام العمالت االنفط ومن ثم ارتفاع عائداتها وتوفير العملة األجنبية وبالتالي استقرار سعر صرف الدينار اللي

واصلت أسعار العمالت األجنبية ارتفاعها أمام الدينار الليبي خالل شهر يونيو في السوق املوازي، وظلت متمسكة بمستوى 

وهو ثاني صعود تاريخي ، دنانير 8.160مرتفع بدأته مطلع الشهر، حيث سجل سعر صرف العملة األميركية مقابل الدينار نحو 

 .بدأته العملة األميركية نهاية العام املاض ي عندما وصل الدوالر إلى سبعة دينارات

وفي سياق متصل ارتفعت العملة األوروبية املوحدة )اليورو( في السوق السوداء؛ إذ ارتفع سعر صرفها بشكل طفيف أمام 

 .دنانير 10.569نيه اإلسترليني ليصل نحو دينار، كما ارتفع الج 8.889العملة الليبية لتصل إلى 

، بينما ارتفع سعر صرف اليورو  دنانير 8.150وتراجع سعر صرف العملة األمريكية خالل األسبوع الثاني من الشهر ليصل نحو 

 .يرنناد 10.548سترليني ليصل نحو وتراجع سعر صرف الجنيه اإل  دنانير، 9.169ليصل نحو 

األجنبية االرتفاع مرة أخري خالل منتصف الشهر حيث بلغ سعر صرف الدوالر األمريكي نحو  بينما عاودت أسعار العمالت

بنهاية األسبوع الثالث من الشهر، فيما بلغ سعر صرف اليورو  يرنناد 8.280بنهاية النصف األول من الشهر، ونحو  يرنناد 8.160

 يرنناد 10.520سترليني نحو ، وبلغ سعر صرف الجنيه اإل  يرنناد 9.231ليرتفع خالل األسبوع الثالث لنحو  يرنناد  9.130نحو 

 . دنانير 10.491ليتراجع في األسبوع الثالث من الشهر لنحو 

 8.270واختتمت أسعار العمالت األجنبية شهر يونيو محافظة على ارتفاعها حيث بلغ سعر صورف الدوالر األمريكي نحو 

 .دنانير 10.580، وبلغ الجنيه االسترليني نحو دنانير 9.280 ، وارتفع سعر صرف اليورو ليصل نحودنانير
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 ويوضح الجدول التالي : 

 2017سعر صرف العمالت األجنبية أمام الدينار الليبي خالل شهر يونيو 

 سترلينيالجنيه اإل اليورو  الدوالر األمريكي 

 10.569 8.889 8.160 1/6/2017الخميس 

 10.548 9.169  8.150 8/6/2017الخميس 

 10.520                                                                                                                 9.130 8.160 15/6/2017الخميس 

 10.491 9.231 8.280 22/6/2017الخميس 

 10.580 9.280 8.270 29/6/2017الخميس 

 

 مع ارتفاع الطلب عليها  ةالعمالت األجنبيويعزى ارتفاع أسعار 
ً
خالل شهر يونيو إلى استمرار نقص السيولة في البنوك، تزامنا

 تجدر اإلشارة إلى استمرار الجدال بين املجلس، باإلضافة إلى استمرار حالة االنقسام السياس ي في البالد. و خالل شهر رمضان

 قيمة الدينار الليبي، فبينما يصر املجلس على تخفيض قيمة العملة،بشأن تخفيض  واملصرف املركزي في طرابلسالرئاس ي 

 ولكن لتخفيض مبل خطوة ضرورة ملواجهة األزمة املالية في ليبيا. فيما يواصل مركزي طرابلس موقفه املؤيد ويعتبره 
ً
 يشترطدئيا

 من سياسات التعزيز الرئاس يعلى املجلس 
ً
 فض قيمة العملة الليبية. والتدابير املرافقة لعملية خ أن يضع عددا
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من املتوقع استقرار قيمة سعر صرف الدينار الليبي أمام العمالت األجنبية في السوق املوازية خالل الشهور القليلة القادمة 

 لزيادة 
ً
، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات النفطية ومن ثم ارتفاع  ىنتاج النفط الليبي الذي تخطإنظرا

ً
حاجز املليون برميل يوميا

حجم اإليرادات النفطية وتوفير العمالت األجنبية، وعلى الرغم من ذلك تظل الفجوة مرتفعة بين سعر صرف الدينار الليبي في 

 لتعدد املؤسسات املس
ً
غي على تالي تخبط قراراتها، فلتخفيض تلك الفجوة ينبولة وبالؤ السوق املوازية والسوق الرسمية، نظرا

ن إاملجلس الرئاس ي التوصل التفاق مع مصرف ليبيا املركزي بشأن السياسات التي من شأنها تعزيز قيمة الدينار الليبي، حيث 

الدينار الليبي  قيمةالتعامل مع األزمة ومعالجتها يتطلب اتخاذ سياسات نقدية من قبل السلطة النقدية فبالتزامن مع تخفيض 

، يجب تطبيق سياسات 
ً
صالحية لتوفير العملة األجنبية في املصارف بمعدالت الصرف الجديدة، دون فرض قيود على إتدريجيا

 التجار أو املستهلكين، مما يسهم في رفع قيمة الدينار الليبي واستعادة الثقة والسيولة املالية إلى املصارف.

تهالكية في شهر السلع االس ىاستمرت أزمة ارتفاع أسعار السلع األساسية في ليبيا خالل شهر يونيو لتزامنه مع ارتفاع الطلب عل

رمضان، وملواجهة تلك األزمة قام مصرف ليبيا املركزي بالبيضاء بتوزيع بطاقات الستالم السلة الرمضانية ألصحاب املعاشات 

زيت أساسية كاألرز والسكر وال ابنغازي وتضمنت سلعفي الكشافة فرق ، وتم توزيع السلة الرمضانية بواسطة الضمانية

 وزارة االقتصاد بتوفيرها. قامتوالحليب والدقيق، 

 في مدينة بنغازي لتوزيع هذه السلع، و كل  78ومن جهته، صرح مراقب اقتصاد بنغازي جمعة الرقاص عن فتح نحو 
ً
مركزا

 ي جميعف سعر اللحوم املستوردةتثبيت عن خالل يونيو ألف رب أسرة. كما أعلنت بلدية بنغازي  ىقوم بالتوزيع علمركز ي

للكيلو الواحد، للتخفيف من معاناة املواطن داخل مدينة بنغازي  اتدينار  10محالت اللحوم التابعة لشركة مراعي البادية وهو 

 من ارتفاع األسعار خالل شهر رمضان.

فيما طالب ضابط . دينار لتغطية عدد من شركات التموين مليون  7  التابعة ملجلس النوابصصت الحكومة املؤقتة كما خ

دوريات جهاز الحرس البلدي شرق بنغازي، النقيب إبراهيم الطلحي، أهالي املدينة بعدم إلقاء اللوم حول ظاهرة ارتفاع األسعار 

مع وزارة  خالل يونيو واتفق عميد بلدية سرت. سباب الرئيسية لألزمةعلى أعضاء جهاز الحرس البلدي والبحث عن األ 

ة باملدينة، بمختلف أنواعها في املخازن الرئيسي التموينية االقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني على توفير شحنات السلع

 املواطنين في املنظومة املركزية فور إحالة كشوفات عاجلة بأسماء الجمعيات التعاونية باملدينة، واإلسراع في تسجيل

 للجمعيات.

صندوق دجاج مجمد نوع  2000تمكنت دوريات غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي غرب بنغازي، من إحباط تهريب  كما

ديناًرا  15)ساديا( املدعم من الدولة، على متن شاحنات قادمة من مدينة طرابلس، كانت مخصصة للبيع على املستهلكين بسعر 

دينار، كما تم ضبط مخزن يحوي كميات كبيرة من الحليب  4.5جاجة الواحدة، رغم أن السعر األصلي من املفترض أن يكون للد
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وعصائر )جودي(، وقد أحيل صاحب املخزن إلى التحقيق الحتكاره كميات كبيرة من منتجات )جودي( في الوقت الذي تحتاج 

 فيه السوق لهذه السلعة.

جهز سيارته  ،الحدودي بمعبر رأس إجديرأحد املهربين  وتم القبض على. وقود في ليبيا خالل شهر يونيوبينما استمر تهريب ال

قدًما محملة  40حاوية سعة  25حباط محاولة تهريب إلتر من الوقود. كما تم  600بخزانات وقود على شكل مقاعد، بحوزته 

واتهمت شركة البريقة لتسويق النفط حرس املنشآت النفطية في دينار ليبي.  7000سطوانات غاز الطهو. قيمة الشحنة تبلغ أب

 التهريب. مصفاة الزاوية باملشاركة في عمليات

 الرتفاع الطلب املحل
ً
لع ونقص على تلك الس يمن املتوقع استمرار ارتفاع أسعار السلع األساسية في السوق الليبية، نظرا

 عن استمرار عمليات 
ً
املعروض منها، والناجم عن احتكار بعض التجار لتلك السلع وتهريبها لبيعها بأسعار مضاعفة، فضال

تهريب الوقود مما يسهم في نقص املعروض منه ومن ثم ارتفاع أسعار أنواع الوقود مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع واملنتجات 

رتفاع معدالت التضخم وبالتالي انخفاض القوى اسهم ارتفاع األسعار في ينتاجها. و إلوقود كسلعة وسيطة في التي يدخل ا

 الشرائية للمستهلك الليبي وتدهور مستوى معيشة املواطنين.
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 الحكم المحلي والخدمات المحلية .7

حدودة م ما زالتقامت العديد من البلديات واملجالس املحلية بالعديد من األنشطة والفعاليات والتي يونيو على مدار  شهر 

أن  تحاول البلدية إال أن بعض املجالس وتردي األوضاع األمنية ، واستمرار حالة االنقسام السياس ي.  بسبب نقص اإلمكانيات

عرض من خالل الهذا الشهر تتبع أداء املجالس البلدية في ليبيا ، ويمكن ينمن درجة جودة الخدمات املقدمة للمواطن ترفع

  التالي:

تصاعد أعمال العنف في أرجاء البالد وتمركز التحدي األمني كأحد أبرز التحديات التي تواجه عمل املجالس استمرار  نتيجة

 على مساهمات متواضعة البلدية وأداءها لدورها 
ً
 وقاصرا

ً
في تقديم الخدمات املحلية؛ فإن نشاط هذه املجالس ما زال محدودا

 ال ترقى إلى سد الفجوة الخدمية التي تحتاج إليها املجتمعات املحلية.

ن مكما يمثل تحدي نقص اإلمكانات بشكل عام واملادية بشكل خاص عنصرا ضاغطا على عمل املجالس املحلية بشكل يحد 

. ورغم هذه التحديات املستمرة أمام تحركات املجالس 
ً
 وكيفا

ً
أدائها ويقصر من نشاطها ويقلل من مستوى الخدمات املقدمة كما

 من أمل يبدو في األفق على النحو التالي:
ً
 البلدية فإن بصيصا

ذه الطلب على الوقود. واستمرت ه؛ فالواضح كان تفاقم هذه األزمة خالل شهر رمضان نتيجة زيادة فيما يتعلق بأزمة الوقود

األزمة في التفاقم نتيجة عمليات تهريب الوقود ؛ باإلضافة إلى تصاعد التوترات األمنية التي تعطل من عمل بعض املحطات أو 

تعطل سير شاحنات الوقود بين املدن الليبية أو االستيالء على املحطات وسرقة مكوناتها اللوجيستية من قبل مجموعات 

 أو مجهولون. مسلحة

ونتيجة ما يمر به الجنوب من حاالت نقص واضحة في الخدمات املقدمة للمواطنين وال سيما نقص إمكانات الوقود؛ فإن لجنة 

وصول شاحنات الوقود للجنوب الليبي التابعة لجمعية النقل في سبها قادمة من مستودع ؛ أكدت أزمة الوقود والغاز الليبية

إنه سيتم تحويل الشاحنات مباشرة ملحطات الوقود بمدن و  ألف لتر من الوقود 500.000بكميات  مصراتة النفطي، ُمحّملة

 .64وبعض املناطق األخرى"، مؤكدة أنها ستتولى اإلشراف التام على عمليات التوزيع -غات  -البوانيس  -وادي الحياة  -أوباري 

                                                           
http://bit.ly/2smUb3l 64 



 

 2017  يونيو  تقرير شهر  -الحالة الليبية   61

 

األمنية والحكماء واألعيان  املجالس البلدية واألجهزة ؛لتسويق النفطدعت لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لشركة البريقة كما 

 65باملنطقة الجنوبية إلى تكليف قوة لحماية سائقي شاحنات الوقود التابعة للجمعية العربية لنقل النفط.

لعنف الذي فتستمر معاناة هذا القطاع ألسباب عدة أبرزها نقص إمدادات الوقود وتصاعد أعمال ا وعن أزمة الكهرباء؛

يعطل من عمل املحطات نتيجة السطو عليها ونقص اإلمكانات الذي يؤدي إلى تراجع عمليات الصيانة اللوجيستية وتوفير 

 اللوازم التي تمكن املحطات من االستمرار في عملها في ضخ الطاقة الكهربائية للمجتمعات املحلية.

 متشعبة حيث يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطل في تشغيل املرافق ومما يزيد من تفاقم األزمة أن مشكلة الكهرباء مشكلة

د انقطاع التيار الكهربائي في املنطقة الجنوبية أدى إلى تعطل عداألخرى من صحة إلى تعليم إلى صناعة. وعلى سبيل املثال أدى 

 .66من املرافق الصحية وأثر على الخدمات املقدمة للمواطن

في العديد من البلديات التي يعاني أغلبها من انقطاع هذه الخدمة لعدد من الساعات؛ ويعزى السبب في هذه وتستمر أزمة املياه 

األزمة إلى تراجع اإلمكانات املتوفرة والالزمة لعمليات الصيانة سواء لآلبار املوجودة أو لتجديد وإنشاء محطات لتحلية مياه 

 ذا حساسية لدى العديد من البلديات واملجتمعات املحلية.البحر ما جعل من توافر مياه صالحة للشرب أمر 
ً
 ا

ملجلس البلدي اوفي هذا السياق تقوم البلديات في سبيل ذلك بتوفير اإلمكانات املادية الالزمة لتجديد وحفر اآلبار. ويذكر أن 

ار الدعم الذي يقدمه املجلس طإآبار مياه باملدينة، ويأتي هذا في  6على توفير محركات مضخات غاطسة لـقد وافق زليتن، 

 البلدي ملكتب شركة املياه والصرف الصحي باملدينة، وذلك لضمان استمرارية اإلمداد املائي لشبكة املياه باملدينة، حسب ما

 .67يذكر أن املجلس البلدي قام سابقا بتوفير وصيانة مضخات للمياه والصرف الصحي باملدينة كما عالم بالبلدية.فاد قسم اإل أ

تزايدت في الفترة األخيرة ظاهرة األكشاك واملباني املخالفة وال سيما في بلدية بنغازي؛ األمر الذي دعا عميد البلدية و 

رئيس لجنة حصر و إزالة املباني املخالفة داخل مدينة بنغازي ” عمر املقصبي“لالجتماع والتباحث مع ” عبدالرحمن العبار“

األكشاك و املباني املخالفة و كذلك تفعيل دور األجهزة األمنية جهاز الحرس البلدي  بمقر بلدي بنغازي لتفعيل لجنة إزالة

وجهاز البحث الجنائي لتنفيذ مهام اإلزالة. كما تم تحذير من يقوم بهذه األعمال املخالفة بدفع غرامة مالية ومناشدة األهالي 

 .68للتصدي لهذه الظاهرة
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كما تستمر محاوالت إعادة تشغيل املصانع التي توقفت بفعل التهديدات األمنية واألوضاع السياسية غير املستقرة؛ في محاولة 

شغيل ملصنع تجارب التقد أفادت أن  الليبية للحديد والصلب بمصراتةلدفع عجلة البناء والتنمية إلى األمام. ويذكر أن الشركة 

طن من حديد  2000،  تجاوزتالكميات املنتجة وأن ح بمجهودات العاملين خالل شهر رمضان القضبان الجديد مستمرة بنجا

 .69ِمم 20و  25حجم 

رت أعلن املستشفى التعليمي ابن سيناء بسوتقوم بعض البلديات بجهود في توفير األدوية واملعدات الطبية الالزمة؛ حيث 

 .70الستقبال أكبر عدد من املرض ى النقص الذي يعانيه املستشفىإطار سد   استالم أجهزة جديدة لغسيل الكلى، وذلك في

ن على املواطنين م تخفيف الحملوتقوم البلديات بجهود في سبيل توفير املواد التموينية الالزمة للمجتمعات املحلية من أجل 

 ركزي ليبيا املنتيجة غالء األسعار وارتفاع معدل البطالة واملشكالت االقتصادية األخرى؛ وفي سبيل ذلك يشرف مصرف 

الل األحمر فرع اله؛ وقد قام برنامج حزمة مشاريع الدفع اإللكترونيعلى  بالبيضاء وبالتنسيق مع مراقبة االقتصاد إجدابيا

مام إجراءات طلب البطاقة الذكية بتعبئة النموذج املعد لهذا الغرض، وذلك الستالم سلة التموين إجدابيا بالبدء في إت

 .71الغذائية

املواطنين من ذوي الدخل املحدود ، فتزايد األعباء  األعباء علىفي مضاعفة  الخضروات رأسعاوتستمر مشكلة ارتفاع 

. 72االقتصادية يتزامن مع مشاكل عدم توفر السيولة النقدية واالزدحام أمام املصارف، واقع يؤرق بال املواطن ويثقل كاهله

ملستشار اتم بين السيد  يالتفاق الذاتنفيذ وفي سبيل ذلك تقوم البلديات بجهود للتخفيف من هذه األعباء حيث تم 

دينار  10ن تسعير اللحوم املستوردة وذلك بتحديد السعر بـأالبادية بش يوشركة مراع ي عبدالرحمن العبار عميد بلدية بنغاز 

 .73للكيلو الواحد

باملنطقة الجنوبية قد باشر بتوزيع  أفاد جمال عويد، مدير عام صندوق موازنة األسعار بالحكومة املؤقتة، أن فرع الصندوق و 

عالمي بوزارة االقتصاد والصناعة، طالل ساس ي، أصحاب على الجمعيات االستهالكية في املنطقة. ودعا مدير املكتب اإل السلع 

 الجمعيات االستهالكية إلى اإلسراع ال 
ً
سلع املتوفرة إلى أن ال ستالم مخصصات املواطنين حتى يتم توزيعها بشكل عاجل، مشيرا
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من قبل صندوق موازنة األسعار  خرى دقيق(، وذلك في انتظار توفر باقي السلع األ  مكرونة و -طماطم -زيت -حاليا هي )سكر 

 .74التابع لوزارة االقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية املؤقتة

أطلق مكتب صندوق الزكاة بمدينة زليتن مشروع السلة الغذائية الرمضانية، ضمن عمله  وفي سبيل مساعدة األسر املحتاجة؛

 .75 أسرة مسجلة باملكتب 400املحتاجة املسجلة بالصندوق في شهر رمضان، حيث استهدف املشروع ملساعدة األسر 

األمر الذي دفع مصرف ليبيا لضخ السيولة املالية ملصارف البلديات؛  وتعاني املصارف البلدية من مشكالت نقص السيولة؛

يولة املالية ملصارف املدينة على دفعات، مشيرا الى الس أكد عميد بلدية زليتن، مفتاح الطاهر حمادي، استمرار وصول حيث 

اٍع ن هناك جهود تبذل ومسإاستمرار تواصل مصرف ليبيا املركزي والجهات املعنية مع املجلس البلدي زليتن. وقال حمادي 

 .76رف البلديةن إلى مصامليون دينار إلى حد اآل  6لتوفيرها بالكامل قبل نهاية شهر رمضان "، مؤكدا في ذات السياق وصول 

فإن دور  -بعد تراجع نفوذ حكومة اإلنقاذ  -نتيجة تدهور األوضاع في ليبيا وبسبب وجود حكومتين تتنازع السلطة في البالد؛ 

 في دعم املجالس البلدية
ً
 ومحدودا

ً
 املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني، يونيوقام خالل ؛ الحكومة املركزية ما زال قاصرا

مستشفيات بهدف توفير املتطلبات الضرورية لها. وخصص الرئاس ي مليون دينار ليبي لصالح  بتخصيص مبالغ مالية لعدة

 العام لغرض توفير املتطلبات الضرورية لتشغيل قسم األطفال والنساء والوالدة باملستشفى، كملهذا امستشفى القره بوللي 

كد أإلجراء الصيانة وتوفير احتياجاته. و  ملستشفى صرمان العام ن ألف ديناري( مليون وسبعمائة وخمس1.750.000منح )

( مليونا دينار ليبي لصالح مستشفى نالوت املركزي للصرف على 2.000.000املجلس الرئاس ي تخصيص مبلغ وقدره )

 .77ةاالحتياجات الخاصة باملستشفى وإجراء الصيانة الالزم

اجتمع وزير الحكم املحلي املفوض بحكومة الوفاق شهد يونيو اجتماعات مع عمداء البلديات ملناقشة أوضاع البلديات؛ حيث 

يد وتناول االجتماع استعراض ومناقشة العد. البلديات ورؤساء املجالس املحلية بجبل نفوسه ءمع عمدا” بداد قنصو ” الوطني 

 من مشاكل وصعوبات بشكل عام والتي تمس املواطن بشكل خاص وغيرها جبل نفوسه تعانيه بلدياتمن املواضيع املتعلقة بما 

 .78من املشاكل وإيجاد الحلول املناسبة لها
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يات املمنوحة حوإعطائه كافة الصال  درنة لبلدية عميًدا فضل هللا عبد هللا الثني، قراًرا بتعيين الدكتور أحميدةكما أصدر 

 .79درنة ملدينة الظروف االستثنائية لدي مراعاةللمجلس الب قانونيا

كما أصدر وزير الحكم املحلي املفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو، قرارين يقضيان بإيقاف عميدي بلدية سبها وبلدية 

 .80القطرون عن العمل

املجالس املحلية مع العالم الخارجي محدودة للغاية بسبب استمرار حالة  تعد االتفاقات والعالقات الخارجية التي تعقدها

 عن التحديات األمنية التي تجعل من إقدام املانحين أو املستثمرين على العمل والشراكة مع 
ً
االنقسام السياس ي في البالد فضال

 البلديات الليبية مغامرة غير مأمونة العواقب.

قد اتفاقات مع األطراف الخارجية من أجل الحصول على الدعم املادي والخبرات املختلفة ومع ذلك تقوم بعض البلديات بع

 والشراكة من أجل تحسين وجودة عملها وأدائها.

. نجينيرنج املحدودة النمساوية املتخصصة ستيفان موجيتشد أفاستقبل عميد بلدية ترهونة عياد البي، مدير عام شركة فامي

مركب سعة  ىنشاء مستشفإترهونة وتقديم مقترح  ىاالجتماع الذي انعقد بين الطرفين آلية صيانة وتطوير مستشف وقد ناقش

25  
ً
متر مربع ليساهم في تقديم الخدمات  1000بغرفتي عمليات متطورة وبمساحة  سرير حيث يعتبر املستشفي املركب مجهزا

 .81ستكمال صيانة مستشفي املدينةاحين  ىلإ

التعاون املشترك والتكامل االقتصادي  السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ووفد مرافق لها إلى مدينة الزنتان، في إطاركما وصلت 

 .82بيو ور والثقافي الذي تسعى له بلدية الزنتان من خالل التعاون املكثف بين البلدية واالتحاد األ 

زيارة رسمية إلى ب الذي قامك لدى ليبيا إبراهيم افندتش كما التقى ممثلين في املجلس البلدي مصراتة بسفير البوسنة والهرس

مدينة مصراتة، وذلك ملناقشة عودة الشركات البوسنية وتفعيل عقودها املبرمة مع الدولة داخل النطاق الجغرافي للبلدية. وتم 
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لتعاون والثقة للمزيد من االتأكيد على االتفاق الحاصل بين املجتمعين حول جملة من اإلجراءات التي من شأنها منح الفرصة 

 .83لتفعيل أنشطة اقتصادية متبادلة، وكذلك إمكانية التعاون من خالل املؤسسات الصحية،

 

أب الصدع ر وفي هذا السياق تقوم املجالس املحلية بجهود في سبيل للمجالس البلدية دور كبير في عمليات املصالحة املحلية 

وتاورغاء، بحضور  ةبالتصديق على اتفاق املصالحة بين مصرات” فائز السراج” بين الليبيين؛  قام رئيس املجلس الرئاس ي السيد 

ورئيس ” يوسف جاللة“، ووزير الدولة لشؤون النازحين واملهجرين السيد ”أحمد عمر معيتيق” النائب باملجلس الرئاس ي السيد

 ، ورئيس”محمد مفتاح اشتيوي ” السيد ةوعميد بلدية مصرات” يوسف الزرزاح ” تاورغاء السيد ، ةلجنة مصالحة مصرات

 .84 ، ولجان الحوار من املدينتين”عبدالرحمن الشكشاك” املجلس املحلي تاورغاء السيد

ها للخدمات املحلية؛ والواضح أن التدهور األمني مشكلة ئاملجالس البلدية وأدايمثل التحدي األمني املعوق األبرز أمام عمل 

عميقة نتيجة االضطرابات السياسية وانتشار الفصائل املسلحة؛ فنتيجة لهذا التدهور األمني يعوق عمل املستشفيات 

 عن الجامعات واملدارس وإغالق الطرق والسطو على محطات الكهرب
ً
اء واملياه وتعطيل لكافة أوجه والوحدات الصحية فضال

الحياة واملرافق العامة. ويعاني الجنوب نتيجة تدهور األوضاع األمنية وتصارع القوى السياسية وأجنحتها العسكرية لالستيالء 

 .عليه من تدهور واضح في مستوى الخدمات املحلية واملرافق

اغتيال في األشهر املاضية؛ وقد نجا عميد بلدية بنغازي املستشار ولقد تعرض العديد من عمداء البلديات لعمليات اختطاف أو 

الرحمن العبار من محاولة اغتيال جراء انفجار ناجم عن سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه بمنطقة طابلينو حيث مقر  عبد

جيدة وأن  يتمتع بصحة” العبار“إقامته دون وقوع خسائر في األرواح. وأوضحت بلدية بنغازي عبر صفتحها على الفيس بوك أن 

 .85هذا العمل اإلجرامي لن يثنيه عن أداء أمانته وهي الحفاظ على مدينة بنغازي من املتآمرين واملتخاذلين

ونتيجة لبعض التحركات من قبل تنظيم الدولة "داعش" داخل بلدية صبراتة؛ فقد دعا عميد بلدية صبراتة حسين الذوادي في 

 بأن هناك بعض مراسلة الجهات األمني
ً
ة في املدينة لتحمل مسؤولياتهم واألخذ على يد املخالفين والعابثين بأمن املدينة موضحا

 .شعال نار الحرب داخل املدينةإاألشخاص يحاولون إثارة الفتنة والقالقل و 
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بعد اختطافه، قبل  وذلكأفادت مصادر إعالمية أنه تم إطالق سراح عضو املجلس البلدي لبلدية جالو عبد هللا أبو زيد،  كما

اعتبرت بلدية أبو سليم أن مخصصات التعويض التي أقرها املجلس الرئاس ي لحكومة وقد  .86سبعة أشهر في مدينة بنغازي 

اصمة خالل بالع جرتالتي  االشتباكات املسلحة العنيفةغير كافية لتغطية قيمة األضرار الحاصلة، وذلك عقب  الوفاق الوطني

 .87شهر فبراير املاض ي

 .88املجالس البلدية والعسكرية في الزنتان أدانتمثلما -كما أدانت بعض البلديات األنباء عن اإلفراج عن سيف اإلسالم القذافي

من املتوقع أن يستمر تدهور األوضاع األمنية نتيجة الخالفات السياسية والتصارع بين الفصائل العسكرية؛ وهذه األوضاع 

 ليس باليسير وال هو باملكافئ للمستوى األمنية الصعبة 
ً
تجعل من قيام املجالس البلدية بمهامها وتقديمها للخدمات املحلية أمرا

 املطلوب وامللقى على عاتق املجالس للقيام به في مواجهة االحتياجات املحلية.

 في تقديم الخدمات 
ً
 واضحا

ً
على املحلية وجودة املرافق العامة؛ و فتجدد االشتباكات في الجنوب جعل منه منطقة تعاني تراجعا

 الرغم من توقف االشتباكات بالجنوب إال أن الوضع األمني هش وال يؤسس الستقرار املنطقة.

كما أنه من املتوقع أن يستمر نقص اإلمكانات والذي ُيعزى ألسباب عديدة منها عدم وجود حكومة مركزية تقوم على السيطرة 

د املخصصات الالزمة لتقديم املجالس البلدية لعملها وإما للتدهور الوضع األمني الذي يصعب على موارد ليبيا ومن ثم تعتم

 معه تقديم الخدمات سواء نتيجة السطو على املرافق أو تعطيل غيرها. 
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 الحالة االجتماعية .8

 

التي شهدت عمليات خطف ٬ سيما مدينة البيضاءال حاالت الخطف في عدد من املدن الليبية  صرمتنامت في شهر يونيو املن

 عدة.

واإلعالمي عيس ى التباوي وهو عضو هيئة تدريس بجامعة  ٬وخطف في مدينة البيضاء إمام مسجد جبل الرحمة طارق بوغرارة

 عمر املختار.

قبل  ٬وزوجته،  بعد خطفهما وسرقة سيارته بمنطقة تهاالوشهدت مدينة غات حالة خطف عضو بلدي املدينة جمال موس ى 

 أن يفرج عليهما بعد أيام من خطفهما.

وأجانب.  ٬حالة اختفاء خالل شهري أبريل ومايو طالت شخصيات عامة وموظفين حكوميين 22وأعلنت شرطة سبها تسجيل 

 وتعرض سائقو شاحنات وقود وغاز لسطو مسلح في منطقة براك جنوبي البالد.

كما قتل رئيس عرفاء حمد  ٬آخرين 6حيث جرح رفقة  ٬جا عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار إثر محاولة استهدافهن

 الفارس ي في املدينة.

وأعلنت البعثة  ٬وقتل في بنغازي طفل برصاص عشوائي اخترق زجاج السيارة التي كان يستقلها مع أهله في منطقة السلماني

 في مايو املاض ي. 68مدنيا وإصابة  81األممية في ليبيا مقتل 

 ومبالغ مالية. مواد مخدرةوبحوزتهم  ٬في مدينة البيضاء قبض على مجموعة من األفارقة يمتهنون الدعارة

وأورد املكتب اإلعالمي ملديرية أمن الجبل األخضر، أن املركز قام بجمع معلومات عن الجناة والقبض عليهم خالل عملية 

 حبة. 3000ناصر من جنسيات أفريقية وبحوزتهم مبالغ مالية وحبوب هلوسة فاقت مداهمة، مضيًفا الع

ات السطو والسرقة في املدن الليبية حيث استمرت عمليات السرقة التي تطال املنشآت التابعة للشركة العامة يوانتشرت عمل

 مترا من كوابل محطة مطار سرت. 250وسرقت  ٬للكهرباء

 عمل املحطة.ى ما أثر عل ٬محطة الصرف الصحي في منطقة أبو هادي جنوب املدينةونهبت في سرت أيضا مضخات 
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وتحصل هذا الضابط  ٬يمتهن سرقة السيارات ٬قبضت الجهات املختصة في بنغازي على تشكيل عصابي يرأسه ضابط صف

 ترقية إلى رتبة مالزم في اآلونة األخيرة. ىعل

 سيارة مدير مصرف الجمهورية بمنطقة نسمة.وقتل شخص وجرح آخر في عملية سطو مسلح على 

وضبطت كميات من زيوت السيارات  ٬كما هي الحال في األشهر املاضية ال تزال عمليات التهريب مستمرة في مختلف أرجاء البالد

 .في مدينة األصابعة كانت معدة للتهريب. وأفشلت الجهات األمنية في جادو محاولة تهريب خمس شاحنات وقود إلى تونس

كما أفشلت الجهات املعنية على الحدود  ٬وانات غاز الطهو بميناء مدينة مصراتةطحاوية من أس 25وأحبطت محاولة تهريب 

 الليبية التشادية محاولة تهريب شاحنة محملة بأجهزة إلكترونية.

ازي محاولة تهريب فشلت في بنغو  ٬ألف قرص قرب مدينة طبرق شرقي البالد 11وضبطت كمية من الترامادول قدرت بنحو 

 صندوق دجاج مجمد. 2000

 كيلوغراما من املواد املخدرة عبر الحدود الليبية. 170وتمكن الجيش الجزائري من إحباط محاولة تهريب 

 

خصوصا تلك التي قد  ٬ال تزال التوقعات بشأن تزايد معدالت الجريمة في املنطقة الغربية والعاصمة طرابلس تحديدا قائمة

 هدف املنتمين إلى التيارات السياسية واملجموعات املسلحة املناهضة للمجموعات املسيطرة حاليا.تست

ضعف القبضة الزمنية في بنغازي ينبؤ بمزيد من التوتر ووقوع مزيد من الحوادث على غرار تفجير سلوق الذي حدث في مايو 

 دد من الشخصيات التابعة للجهات العسكرية واألمنية.املاض ي ومحاولة اغتيال عميد بلدية بنغازي في يونيو واغتيال ع

كما يتوقع ازدياد عمليات التهريب عبر الحدود الليبية لضعف القبضة األمنية وكبر مساحة البالد وعدم وجود اإلمكانيات 

 الالزمة ملراقبة الحدود.

 باء لألسباب ذاتها.وقد تستمر أعمال التخريب والسرقات التي تتعرض لها مواقع الشركة العامة للكهر 
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ال سيما بخصوص ملف عودة  ٬لقد حقق شهر يونيو تقدما غير مسبوق على مستوى محاوالت إرجاع النازحين إلى مناطقهم

 نازحي مدينة تاورغاء.

اتفاق املصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء بعد إشكاالت عديدة  ىفلقد صادق املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني عل

 .2011حالت دون حدوث ذلك من اندالع ثورة فبراير عام 

ل موتش ٬منة ألهالي تاورغاء إلى منازلهمآويؤمن االتفاق عودة  ٬جبر الضرر وتعويض كل من تضرر  ىوينص االتفاق عل

 بحسب بنود االتفاق املبرمة في العام املاض ي. ٬صحية واملنقوالتالتعويضات املتوفين واملفقودين واألضرار ال

 التي تسببت في بث الفتن والشقاق بين أبناء املدينتين. ٬عالمية والتحريضيةوستتوقف بموجب االتفاق الحمالت اإل 

ن أي اورغاء دو وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بضرورة اإلسراع في تنفيذ االتفاق وضمان تأمين عودة النازحين من ت

 وإعادة إعمار املدينة. ٬تأخير

 وطالبوا بضمان تنفيذ كامل بنوده. ٬ورحبت الحكومة الجزائرية والتجمع السياس ي لنواب مصراتة باالتفاق

لتكون آخر مجموعة من  ٬وسجلت سرت عودة سكان قصور الضيافة التي كانت بها قوات عسكرية تابعة للبنيان املرصوص

 تضررت بيوتهم بشكل كبير. ويظل فقط من ٬العائدة إلى منازلهاالسكان النازحين 

 ألف شخص إلى مدينة سرت بعد نزوح أكثر من سنتين. 60وبحسب تقرير ملنظمة الهجرة الدولية فقد عاد أكثر من 

ألساسية. بسبب نقص الخدمات ا ٬آالف أسرة تحتاج إلي الدعم واملساعدة داخل املدينة 8وذكرت املنظمة أن هناك أكثر من 

 ودعت منسقة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في ليبيا إلى حماية هذه األسر وتقدميم الدعم لها.

وينزح داخليا في ليبيا أكثر من  ٬ألف شخص إلى منازلهم 220حيث عاد نحو  ٬وتشهد ليبيا تراجعا كبيرا في عدد النازحين داخليا

 خصوصا بعد عودة كثير من سكان مدينتي سرت وبنغازي النازحين. ٬رةألف شخص بحسب وكالة األمم املتحدة للهج 250

االحتياجات األولية للنازحين  ٬خالل ورشة عمل عقدتها في بنغازي  ةوحددت الهيئة الليبية لإلغاثة واملساعدات اإلنساني

 وأهمها الدعم النفس ي وصيانة املرافق العامة. ٬العائدين إلى منازلهم



 

 2017  يونيو  تقرير شهر  -الحالة الليبية   70

 

املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني يتطرق إلى معالجة أزمة النازحين من قبائل الزنتان القاطنين وفي طرابلس أخذ رئيس 

 واجتمع مع وفد لجنة أزمة شؤون املهجرين بالزنتان. ٬طرابلس

أجل ودعت اللجنة النازحين واملهجرين إلى التواصل معها من  ٬وشكل املجلس الرئاس ي لجنة عليا لعودة النازحين واملهجرين

 التنسيق في شأن عودتهم إلى مدنهم.

التركية مساعدات إلى النازحين من ” تيكا“حيث قدمت وكالة  ٬واستمر تدفق املساعدات اإلنسانية واإلغاثية إلى النازحين

 والنازحين في عدد من أحياء مدينة سرت. ٬تاورغاء في طرابلس

سانية للنازحين العائدين إلى منازلهم في الحي السكني الثالث شاحنة تحمل مساعدات إن 16كما وزع الصليب األحمر الدولي 

 بسرت.

 وقدمت وزارة العمل والشؤون االجتماعية سالل رمضانية كمساعدات على نازحي تاورغاء في مدينة بنغازي.

 

ئاس ي مدينتهم بعد مصادقة املجلس الر من املرجح أن يشهد الشهر القادم أو الذي يليه بداية العودة الفعلية ألهالي تاورغاء إلى 

 على اتفاق املصالحة بين تاورغاء ومصراتة.

كما من املتوقع أن تشجع عودة أهالي تاوغاء إلى منطقتهم إحراز تقدم في ملف النازحين في مدينة الزنتان من سكان مدينة 

 طرابلس وعودتهم إليها.

ساعدات املقدمة من املنظمات الدولية واألهلية في ظل استمرار صعيد املساعدات بات من الطبيعي أن تستمر هذه امل ىعل

 وجود نازحين في داخل البالد.
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فلم يشهد الشهر سوى تحرك اجتماعي  ٬ربما انعدمت مساعي املصالحة االجتماعية في شهر يونيو مقارنة باألشهر السابقة

 البالد.محلي واحد في شرقي 

وسيطرة شبه تامة لطرف سياس ي علي املنطقة  ٬ولعل ذلك يعود إلى انخفاض نسبة االضطرابات في مناطق متفرقة من البالد

 الغربية التي كانت تشهد مساع اجتماعية محلية كثيرة.

ماعية في األعراف االجتوأعلنت قبائل البطنان في أقص ى شرقي البالد وجنوب شرقيها عن ميثاق شرف اجتماعي لها لتطبيق 

 املناطق التي تقطنها.

واتفقت على حماية رجال األمن من  ٬وأقرت القبائل رفع الغطاء االجتماعي عن املجرمين ومرتكبي جرائم القتل أو املشاركين فيها

 أي رد فعل أو محاسبة عرفية.

املخدرات والهجرة غير الشرعية بومن يتاجرون  ٬كما رفعت الغطاء االجتماعي عن كل من يتعدى على املمتلكات العامة للدولة

 وكل ما هو غير قانوني.

 

 يوبالتال ٬نشاط الحكماء واألعيان يتناسب بشكل طردي مع وجود نزاعات وخالفات بين املناطق أو املدن أو املجموعات املسلحة

 فإن هذا النشاط سيبقى حتما في حال اتجهت األمور إلى االستقرار في بعض املناطق.

 ٬من املرجح أن يستمر انخفاض نشاط األعيان والحكماء ال سيما وأن األمور في مناطق كثيرة باتت شبه مستقرة عن ذي قبل

 ش السلمي.وربما سيقتصر دورها على التحضير ملواثيق شرف بين القبائل واملناطق للتعاي
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 الحالة العلمية والثقافية .9

 

 

بعض األعمال  علىاألنشطة الثقافية واقتصرت  ،لقد شهد شهر يونيو تراجعا في إقامة النشاطات الثقافية عن األشهر السابقة

 الفنية الرمضانية واملسابقات الدينية.

 ومسلسالت درامية وكوميدية قصيرة. ن،في شهر رمضافقد عرضت شاشات القنوات املحلية عدة برامج منوعة 

 ،وعلى مستوى املسابقات القرآنية تحصل مشاركون ليبيون على ثالثة تراتيب أولى في مسابقة بين الجانبين الليبي واملصري 

 نظمتها املنظمة العاملية لخريجي األزهر.

ية وسرت وبني وليد ومسالتة عدة مسابقات في تالوة وحفظ في مدن الكفرة ودرنة ومصراتة وصبراتة والزاو  خالل يونيو وأجريت

 شارك فيها املئات من الشباب من الجنسين. ،القرآن الكريم

كما أقيمت في مدينتي درنة وبني وليد نشاطات ثقافية وأمسيات شعرية  ،وأقيم في مدينة سرت مهرجانا شعبيا للفروسية

 فل في غات باليوم العاملي للبيئة.كما واحت ،ومسابقات بمناسبة شهر رمضان املبارك

زي حفل تكريم وأقيم في بنغا ،وشكلت هيئة السياحة بحكومة الوفاق الوطني لجنة لتنظيم الدورة األولى ملهرجان سبها السياحي

 .بتنظيم من مكتب الثقافة بنغازي ، عرفانا بمسيرته األدبية الطويلة، للسيد عبد املولى لنقي صاحب مكتبة قورينا

 

لصعب سيصبح من ا ،األرض الليبية في األيام القادمة ىفي حال استمرت االضطرابات األمنية وازدادت مساحات االقتتال عل

أن نشهد تعافيا للوضع الثقافي والفني واألدبي على الساحة الليبية مجددا وربما تتدنى النشاطات الثقافية ألقل ما كانت عليه 

 تي شهدتها بعض املدن.في شهر مايو بسبب الحروب ال
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 ،في العموم ال يزال هذا القطاع يحتاج إلى الدعم املتواصل من قبل الجهات الرسمية واملسؤولة في الدولة من أجل النهوض به

وستقتصر النشاطات الثقافية فقط على  ، وهو ما لم يتم في ظل عدم وجود ميزانية عامة للدولة وغياب األمن واالستقرار

 لبسيطة وإحياء األيام العاملية وما شابهها.االحتفاالت ا

 

لكونه تجرى فيه  ٬كما هي العادة فإن شهر يونيو يشهد ركودا على مستوى النشاطات الجامعية في جميع املدن الليبية

 وتكون األخرى قد دخلت في العطلة الصيفية.٬االمتحانات في بعض الجامعات

من تجهيز القاعات الدراسية في عدد من الكليات  ءوالتي ربما كان أهمها االنتها ٬تثناء القليلستذكر باولم ترصد أي نشاطات 

 كثر من عامين.ها ألوالتي ستستأنف فيها الدراسة الفصل القادم بعد توقف ٬بجامعة سرت

ر لصيانة الجامعة وكامل ماليين دينا 10كما وعدت الجامعة من قبل املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني بتخصيص 

 التي تعرضت للتدمير والتخريب جراء القتال الذي كانت ساحته في مرات عدة. ٬مرافقها

وهو الذي كان يشغل منصب  ٬معة سرتاوكلفت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور أحمد أبوخزام رئيسا لج

 عميد كلية العلوم بالجامعة.

التي تعنى بترشيح الطلبة املبدعين وتمنحهم الفرصة للمشاركة  TED Xواحتضنت جامعة مصراتة فعاليات الورشة األولي ملبادرة 

 في مؤتمراتها العاملية.

وأعلن فرع جامعة بنغازي في مدينة الكفرة عن تنظيم املؤتمر العلمي األول للبيئة وتنمية املجتمعات الصحراوية في شهر سبتمبر 

 قادم.ال

وأجريت في جامعة بنغازي  ٬وأقيمت في كلية اآلداب بالجامعة حلقة نقاش عن النشر العلمي في الجامعة نظمها قسم املكتبات

 أيضا بطولة بنغازي املفتوحة لكرة الطاولة.
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املنتظر أن تستمر أعمال الصيانة ومن  ٬مع انتهاء الفصل الدراس ي الحالي ستشهد الجامعات ركودا في األنشطة بطبيعة الحال

 دراسة في عدد من كلياتها في الفصل الدراس ي القادم.لفي جامعة سرت التي من املقرر أن تنطلق ا

بنغازي  اكما تنتظر جامعت ٬ومن املؤكد أن قلة الدعم من الجهات الحكومية في البالد تعيق وتقلل من النشاطات الجامعية

ويلملم شتات طلبتها من املعاهد واملدارس التي خصصت  ٬ديد ليعاد بناؤهما ويرمم ما تبقى منهاوسرت مثال دعما يحييهما من ج

 لهم للدراسة بشكل مؤقت.

 

أي نشاطات تذكر في مختلف املدن  مولم تق ٬تراجع حجم االهتمام بالنشاطات املتعلقة باآلثار عن شهري مايو وأبريل املاضيين

 الليبية كما كان الحال في األشهر املاضية.

ا هإال أن الشهر شهد التفاتة من الجهات املعنية بقضية مواقع التراث العاملي الليبية التي وضع ٬ورغم انعدام النشاطات

 التصنيف خالل األشهر القادمة.ويتوقع أن يستمر هذا  في قائمة التراث املهدد بالخطر العام املاض ي. اليونسكو

إذ طالبت الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق الوطني برفع الحظر عن املواقع الليبية الخمسة استنادا إلى استقرار أوضاعها 

 الحالي. تفي الوق

ول العام ي في إسطنبواحتجت الهيئة أيضا على آلية وضع املواقع الليبية في قائمة الحظر خالل اجتماع لجنة التراث العامل

 املاض ي دون حضور أي جهة تمثل الحكومة الليبية.

والتي ناشدت بدورها الجهات الرسمية بتحل مسؤولياتها لحفظ وحماية  ٬األمر ذاته طالبت به الحكومة املؤقتة في شرقي البالد

 التراث العاملي املوجود على األراض ي الليبية.

لجنة لتعزيز حماية مواقع التراث العاملي الليبية والتواصل بشأن اجتماع بولندا الذي ودعما لهذه الخطوة شكلت بلدية شحات 

 القادم.ينعقد في يوليو 

واكتشف بمنطقة طلميثة في شرق البالد مجموعة من العمالت بلغت أكثر من عملة برونزية وفضية يعود عمرها إلى العصر 

 سنة.  1700وجدت داخل مبنى أثري يعود تاريخه إلى  ٬الروماني



 

 2017  يونيو  تقرير شهر  -الحالة الليبية   75

 

من بينها املخطوط األصلي  ٬وفي بنغازي استرجعت مخطوطات إسالمية كانت عالقة في أحد املنازل الواقعة بمناطق النزاع املسلح

 سنة. 1500لصحيح البخاري وهي الوحيدة في املكتبات العربية ويرجع عمرها إلى نحو 

 ة آثار بنغازي بمنطقة سوق الحوت.مقتنيات أثرية كانت داخل مبنى مقر مراقب كما استرجعت أيضا 

 

 ٬من املتوقع أن يشهد ملف مواقع التراث العاملي الليبية الخمسة تطورات جديدة بعد اجتماع بولندا الذي سيعقد في يوليو

ن مدينة وأكما يتوقع أن تشهد املنطقة الشرقية املزيد من النشاطات وعقد املؤتمرات وورش العمل في مجال اآلثار ال سيما 

 شحات األثرية هي أكثر مواقع التراث العاملي املعرضة لخطر حقيقي.

 ٬االهتمام باآلثار واملوروث التراثي بات في تزايد بفضل حمالت التوعية والندوات التثقيفية التي تقام في بعض املدن واملناطق

 خالل تنمية الحس باملسؤولية تجاه هذا اإلرث.وقد تسهل مستقبال املحافظة على املواقع األثرية واملوروث الثقافي من 
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 الحالة العلمية والثقافية .10
 

 كل شهر  وسائل اإلعالم الليبية املحلية، والعربية والدولية، تكثر عنه األخبار املنشورة والتقارير واملقاالت 
ٌ
يتصدر حدث

ترصدها وسائل اإلعالم، وتبرز ما تراه فيه مناسًبا من الناحية والتحليالت، وردود األفعال من قبل املسؤولين والعامة التي 

 اإلعالمية املهنية؛ إن كانت وسيلة اإلعالم تلك تلتزم أو تحرص على االلتزام باملهنية اإلعالمية، أو تبرز وتنشر ما تراه متوافًقا مع

ه وتوجه يلة اإلعالم تلك تنتهج مساًرا بعينتوجهاتها وميولها السياسية أو تبعيتها التمويلية لشخص أو فصيل؛ إن كانت وس

 الخبر والرأي إليه انحيازا لتوجهها وميولها أو تبعيتها التمويلية.

ر  حدث مقاطعة  الدول العربية لدولة قطر، والذي كثرت عنه األخبار  عدد منوكان من املالحظ خالل شهر يونيو؛ تصدُّ

 سوكنة دينةم أحداث أخرى أتت في مرتبة تالية، كاالشتباكات التي وقعت فيوالتحليالت واملقاالت والتقارير، فضال عن تصدر 

 طاعباملدينة، وتطورات التدخل العسكري املصري في ليبيا، وانق ظهورهم بعد التشادية املعارضة ومسلحي األهالي بين بالجفرة

 الحكومة عليها يطرتس التي املناطق دخلوا إذا الوفاق حكومة وزراء على بنغازي، وقرار عبد هللا الثني بالقبض في الكهرباء املتكرر 

 املؤقتة، وغيرها من األحداث.

انطالقا مما سبق، تستعرض السطور التالية تطورات نسب مشاهدة وسائل اإلعالم خالل شهر يونيو، وأبرز القضايا التي 

املختلفة للمهنية في تناول القضايا واألحداث، شملتها بالتغطية الصحفية على مدار الشهر، ومدى اتباع وسائل اإلعالم 

 اإلعالمية في ليبيا.  الحالة واالنتهاكات التي تعّرض لها الصحفيون واإلعالميون على مدار الشهر، وانتهاًء بتوقعات

هر كترونية الليبية في إحصائيات نسب املتابعة ملواقع اإلعالم اإللكترونية في شنالحظ في الجدول التالي تراجع بعض املواقع اإلل

املتخصص في ترتيب املواقع اإللكترونية من حيث نسب  89(Alexaيونيو، عن سابقه في مايو بحسب تصنيف موقع أليكسا )

إلى  24، وتقهقر موقع أخبار ليبيا 416" بعدما كان في الترتيب 704املشاهدة، فتراجع موقع وكالة األنباء الليبية إلى الترتيب "

 ".1246"بعدما كان "5386الرصيفةإلى الترتيب" "، وانهار موقع437" بعدما كان في ترتيب "464الترتيب "

بعدما كان  64إلى الترتيب  218 قناة "، كما تقدم  موقع45"، بعدما كان في الترتيب "36فيما تقدم موقع "املرصد" إلى الترتيب "

 في شهر مايو. 91في ترتيب 

 لشهر يونيو: (Alexaويوضح الجدول التالي تطور  نسب ترتيب املواقع اإللكترونية بحسب موقع )

                                                           
89 Alexa: إلكتروني موقع هو (http://www.alexa.com / )في متخصص وهو المتحدة، بالواليات كاليفورنيا والية في الرئيسي مقره يقع أمازون، لشركة تابع  

(.. وهكذا، 2بأنه الموقع األكثر زيارة بين المستخدمين على مستوى الدولي، ويليه الموقع رقم )  Alexa( في تصنيف 1، حيث يمثل الموقع رقم )نترنتاإل مواقع وترتيب إحصائيات

 م المواقع اإللكترونية من حيث األكثر زيارة من قبل المستخدمين، فضال عن االستناد إلى إحصائياته في الدراسات اإلعالمية المتقدمة. وتستخدمه شركات الدعاية واإلعالن المختلفة لتقيي
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 ونيالرابط اإللكتر املوقع

 على الترتيب

 Alexa موقع

 شهر  يونيو

الترتيب على 

موقع 

Alexa شهر

 مايو

الترتيب على 

موقع 

Alexa شهر

 أبريل

 على الترتيب

  Alexa موقع

 مارس  شهر 

الترتيب على 

  Alexaموقع 

 شهر فبراير

 youtube.com 2 2 2 2 2 يوتيوب

موقع التواصل 

االجتماعي 

 فيسبوك

facebook.com 3 3 3 4 
4 

 

موقع التواصل 

االجتماعي 

 تويتر

Twitter.com 11 11 12 14 21 

موقع مشروع 

الرقم الوطني 

واملشروع 

 املكملة له

http://nid.gov.ly/ 17 13 13 
15 

 

18 

 

 alwasat.ly 33 30 23 26 27 موقع الوسط

 almarsad.co 36 45 75 64 78 موقع املرصد

أفريقيا  بوابة

 اإلخبارية 
afrigatenews.net 38 33 35 31 36 

موقع أخبار 

 ليبيا 
libyaakhbar.com 42 40 41 45 50 
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 218tv.net 64 91 77 92 184 218موقع قناة 

موقع ليبيا 

 املستقبل

libya-al-

mostakbal.org 
70 73 69 57 62 

 eanlibya.com 157 102 164 168 229 موقع عين ليبيا

موقع ليبيا 

 هيرالد
libyaherald.com 213 236 344 219 257 

موقع أخبار 

 24ليبيا 
akhbarlibya24.net 464 437 581 350 689 

وكالة األنباء 

 الليبية
lana-news.ly 704 416 567 1387 1149 

 alrseefa.net 5386 1246 605 694 1882 موقع الرصيفة

 

كانت ملقاطعة بعض الدول العربية لدولة قطر وما تالها من ردود أفعال؛ النصيب األكبر في تغطيات اإلعالم الليبي والعربي 

 والدولي، إلى جانب أحداث ليبية أخرى،  تستعرضها السطور التالية:

 أبزر القضايا الليبية في اإلعالم العربي والدولي: .أ

 .90الدفاع املصري: غاراتنا الجوية على أهداف في ليبيا حق أصيلوزير  -

                                                           
90 http://bit.ly/2ukUnkx  

http://bit.ly/2ukUnkx
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 .91مهاجرين يلقون حتفهم بطريقة مأساوية في ليبيا 7 -

 .92مهاجر قبالة ليبيا 2500مفوضية الالجئين: إنقاذ  -

 .93مجلس األمن يمدد حظر السالح على ليبيا ملدة عام -

 .94مية املقاتلةالسعودية تعتقل قياديين اثنين في الجماعة الليبية اإلسال  -

 .95ألف برميل يوميا 900إنتاج ليبيا النفطي يتجاوز  -

حين اختراق حدودها مع ليبيا -
ّ
 .96الجيش التونس ي يحبط محاولة مسل

 .97اإلفراج عن بعثة األمم املتحدة بطرابلس بعد اختطافها إثر التعرض لهجوم -

 .98ودعم قوات حفتر األمم املتحدة تتهم اإلمارات بانتهاك حظر تصدير األسلحة إلى ليبيا -

 .99مصر والجزائر وتونس تشدد على ضرورة الحل السياس ي بليبيا -

 

 أبرز القضايا الليبية في اإلعالم املحلي: .ب

 .100الجيش الليبي يتوعد بتوجيه ضربة مدمرة ضد قطر -

 .101ليةدو نواب وأعضاء مجلس الدولة يدينون الهجوم املصري على األراض ي الليبية ويطالبون الرئاس ي بـ "شكوى"  -

ط لضرب ليبيا قبل مقتل أقباط املنيا لدعم حفتر -
َّ
 .102رويترز: السيس ي خط

رع جامعة الدول شا يالشرطة املصرية تلقي القبض على السفير الليبي السابق محمد الدرس ي بعد اعتدائه بالضرب ف -

نه ذهب إالقاهرة ويقول  يعتقاله فا، والدرس ي ينفي 103العربية بالقاهرة على دبلوماسيين ليبيين عاملين بالسفارة

 . 104طواعية ألحد أقسام الشرطة بعد تعرضه لالعتداء

 .105ليشيات حفتر وداعش جنوب و شرق سرتيمل االبنيان املرصوص : قواتنا صدت ججوم -

 .106الوطنية لحقوق اإلنسان تعرب عن قلقها من اختفاء مواطنة هولندية بطرابلس -

                                                           
91 http://bit.ly/2tEASWp  
92 http://bit.ly/2tEPaGN  
93 http://bit.ly/2tgQw6m  
94 778arabia/888-world/saudi-http://www.eremnews.com/news/arab  
95 http://bit.ly/2ukQ9ZZ  
96 http://bit.ly/2slZOOI  
97 http://bit.ly/2tEKOiw  
98 http://bit.ly/2tlicZe  
99 http://bit.ly/2sBrR0O  

100 http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=114143  
101 news/346875.html-http://www.libyaakhbar.com/libya  
102 http://bit.ly/2sqRcKv  
103 news/346654.html-http://www.libyaakhbar.com/libya  
104 http://bit.ly/2swjiPL  
105 http://bit.ly/2u8CXY9  
106 http://www.lananews.com/ar/?p=63415  

http://bit.ly/2tEASWp
http://bit.ly/2tEPaGN
http://bit.ly/2tgQw6m
http://www.eremnews.com/news/arab-world/saudi-arabia/888778
http://bit.ly/2ukQ9ZZ
http://bit.ly/2slZOOI
http://bit.ly/2tEKOiw
http://bit.ly/2tlicZe
http://bit.ly/2sBrR0O
http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=114143
http://www.libyaakhbar.com/libya-news/346875.html
http://bit.ly/2sqRcKv
http://www.libyaakhbar.com/libya-news/346654.html
http://bit.ly/2swjiPL
http://bit.ly/2u8CXY9
http://www.lananews.com/ar/?p=63415
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 .107سرتالبنيان املرصوص تصّد ججوما لـ"داعش" جنوب  -

، ومدير 108مدينة سوكنة بالجفرة بين األهالي و مسلحي املعارضة التشادية بعد ظهورهم باملدينة يشتباكات فا -

 .109«مرتزقة تشاديين7»في اشتباكات الجفرة بينهم  قتيال 11مستشفى ودان يعلن سقوط 

التدخل العسكري املصري  الجزائر إلى لعب دور أقوى في رفض ومنعيدعو رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان  -

 .110واألجنبي في ليبيا

 .111نتحال صفة القائد األعلى للجيشامجلس النواب يتهم السراج بـ -

 .112قطيط: العدوان املصري يسعى إلى قضم أجزاء من التراب الليبي -

 .113ليبيا: قوات حفتر تسيطر على قاعدة عسكرية في الجنوب -

قاِطع قطر.. وخطوة مماثلة لـ" 3 -
ُ
، ومجلس النواب: قطر ساهمت بشكل ُمباشر في خلق 114املؤقتة"دول خليجية ت

 .115الفوض ى وعدم االستقرار في ليبيا

، والسعيدي: الجزائر ال تتعامل بشكل 116أزمة شديدة تضرب العالقات الليبية الجزائرية وتوقعات بتصعيد خطير -

 .117محايد مع األزمة الليبية

 .118كانت في طريقها إلى مدينة درنة شرق ليبياقوات حفتر تحتجز مساعدات من الصليب األحمر،  -

 .119انقطاع متكرر في الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة في بنغازي  -

 .120مليون دينار لصالح بلدية بنغازي  5قتة توافق على تسييل ؤ الحكومة الليبية امل -

 .121دراك الوقتإى لإت بحلول ديسمبر املقبل وتدعو الليبيين اتفاق الصخير اِحل من  يمصر تؤكد أنها ف -

 ةبمقاطعة الدولة الليبية لقطر ويشيد باملوقف العربي تجاه دول ةالقطراني يبلغ األمين العام لجامعة الدول العربي -

قطر، ويؤكد عدم دستورية املجلس الرئاس ي وما يصدر عنه من قرارات وبيانات بشأن مواقف الدولة الليبية 

 .122مجلس النواب السياسية وأن الجهة الشرعية والوحيدة هي

                                                           
107 http://bit.ly/2tu7cLI  
108 http://bit.ly/2tznKlR 
109 http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/143662  
110 news/348518.html-ar.com/libyahttp://www.libyaakhb  
111 http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=114739  
112 http://www.libya24.tv/news/94157  
113 http://bit.ly/2sAiNt6  
114 http://bit.ly/2rsxsUJ  
115 http://www.libya24.tv/news/94698  
116 news/349543.html-http://www.libyaakhbar.com/libya  
117 http://bit.ly/2tkmMal  
118 http://bit.ly/2rXGLNQ  
119 http://www.presssolidarity.net/news/ONENEWS/139378/  
120 http://www.lananews.com/ar/?p=64267  
121 http://bit.ly/2tGHkfm  
122 http://www.lananews.com/ar/?p=64782  

http://bit.ly/2tu7cLI
http://bit.ly/2tznKlR
http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/143662
http://www.libyaakhbar.com/libya-news/348518.html
http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=114739
http://www.libya24.tv/news/94157
http://bit.ly/2sAiNt6
http://bit.ly/2rsxsUJ
http://www.libya24.tv/news/94698
http://www.libyaakhbar.com/libya-news/349543.html
http://bit.ly/2tkmMal
http://bit.ly/2rXGLNQ
http://www.presssolidarity.net/news/ONENEWS/139378/
http://www.lananews.com/ar/?p=64267
http://bit.ly/2tGHkfm
http://www.lananews.com/ar/?p=64782
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 .123اتفاق جزائري مصري تونس ي لتحديد قائمة باملنظمات اإلرهابية في ليبيا -

 .124فراجات بالجملة عن عدد من ضباط القوات املسلحة من معتقالت طرابلسإ -

الثني يأمر بالقبض على وزراء حكومة الوفاق إذا دخلوا املناطق التي تسيطر عليها الحكومة املؤقتة، والسراج يصف  -

 .126، والهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان تستنكر قرار "الثني"125قرار بإجهاض كل مبادرة للمصالحة الوطنيةال

 .127املسماري يتهم قطر وحماس بدعم اإلرهاب في ليبيا -

 .128السودان تدرس تشكيل قوات مشتركة على الحدود الليبية السودانية -

قائمة اإلرهاب: الصادق الغرياني، وإسماعيل الصالبي،  ليبيين على 5السعودية، واإلمارات، ومصر، البحرين، تدرج  -

 .129وعلي الصالبي، وعبدالحكيم بلحاج، واملهدي حاراتي، فضال عن "سرايا الدفاع"

، والنائب العام في طرابلس : 130إطالق سراح سيف اإلسالم القذافي بموجب عفو عام صادر عن برملان شرق ليبيا -

 .132الجنائية الدولية: على ليبيا أن تقوم فورا باعتقال سيف اإلسالم القذافي، 131سيف االسالم مطلوب للعدالة

 .133لضبط تهريب األسلحة مجلس األمن يقرر باإلجماع تجديد حق تفتيش السفن املتجهة إلى ليبيا -

العامة مليار دينار ومجموع الديون على الجهات  1.18الشركة العامة للكهرباء: الخسائر نتيجة أعمال التخريب بلغت  -

 .134مليار دينار 2.3والخاصة فاق 

 .135تركيا تعتزم تفعيل مذكرات التفاهم في مجال التدريب والتأهيل مع ليبيا -

 .136داخلية الوفاق تدعو منتسبيها إلى رفع درجة االستعداد األمني -

 .137جماعة اإلخوان في ليبيا ''تشكر السراج وحكومته على دعمهم وتعاونهم مع قطر'' -

 .138شخًصا من مصر إلى ليبيا 44يمنع تسلل األمن املصري  -

 .139الصليب األحمر الدولي يرسل مساعدات طبية ملستشفى ابن سيناء بسرت -
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 .140اللبناني غسان سالمة مبعوثا أمميا إلى ليبيا خلفا لكوبلر -

 .141وفاة شاب ليبي أضرم النار في نفسه ثاني أيام العيد -

 .142لمصالحة بين الليبيينالصالبي يدعو املبعوث األممي الجديد لدعم حوار ل -

ل الجيش" -
ّ
 .143حفتر ُيمهل السياسيين: إصالح ليبيا أو "تدخ

 .144انقطاع املياه وانعدام البنزين وتكدس القمامة في مناطق بلدية الجفرة -

 .145مساعد وزير الخارجية املصري القاهرة تمتلك أدلة على دعم قطر لإلرهاب في ليبيا -

كما أشارت السطور السابقة، وفي استعراض أبرز القضايا املطروحة واملسلط عليها الضوء في وسائل اإلعالم الليبية، وبدراسة 

 ةتغطيات املواقع اإلخبارية الليبية خالل شهر يونيو؛ تبّين أن حدث مقاطعة بعض الدول العربية لدولة قطر أنه شغل مساح

كبيرة في وسائل اإلعالم، وحرصت مواقع إخبارية على إظهار توجهها السياس ي، فضال عن التباين واالختالف في منهجية وسائل 

 اإلعالم في تناولها وتغطيتها للحدث، ولعل أبرز مالحظتين على تلك التغطيات:

شدد كل يوم على مدى االنقسام الليب: أن متابعة وسائل اإلعالم لتغطيات قضايا السياسة الخارجية الليبية بأوال
ُ
ي، األخص، ت

وعدم ظهور ليبيا خارجيا كدولة واحدة تتخذ قرارا سياسيا موحًدا فيما يخص عالقاتها الدولية وسياستها الخارجية، فبمتابعة 

بيا"، وإبراز بيان ي ليوسائل اإلعالم الليبية، ستجد أن مسؤولين ليبيين يذمون دولة قطر ويصفونها بأنها "دولة ممولة لإلرهاب ف

مجلس النواب بانضمام ليبيا للدول املقاطعة لقطر، وعلى النقيض التام يخرج مسؤولون ليبيون بتصريحات تنم عن عالقات 

متينة مع دولة قطر، وأنها دولة راعية للتوافق واالستقرار في ليبيا، وإبراز استمرار املجلس الرئاس ي في التعاون مع قطر، وغيره 

 ؤسسات الليبية، فما هو موقف ليبيا إذا؟ هل مقاطعة لقطر أم على عالقات ثنائية متينة معها؟!من امل

ثانًيا: وهي مالحظة مترتبة على األولى، أن وسائل إعالم بعينها كانت تظهر فقط املوقف الليبي املقاطع لقطر دون إظهار املوقف 

وسائل إعالم أخرى املوقف املؤيد لقطر دون إظهار املوقف املقاطع اآلخر الذي أبقى على العالقات معها، وكذلك كانت تظهر 

 لها، في انتقاء ملحوظ لألخبار وإبراز بعض ردود األفعال والتعتيم على أخرى.

 وربما يؤكد مدى وجاهة املالحظتين السابقتين، بعض عناوين املواقع اإلخبارية الليبية، والتي من بينها على سبيل املثال: 
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  146لحل أزمة قطر« جهود دبلوماسية»ردوغان يقوم بـأ -الوسط. 

  ط سفير ليبيا لدى اململكة العربية السعودية عبد الباس -مواقع قناة ليبيا وإيوان ليبيا واملرصد والجريدة التونسية

 .147البدري: قطر عرقلت االتفاق السياس ي الليبي وحاولت تفجير البرملان في طبرق 

 الرياضية يتوقعون أن تؤدي األزمة الدبلوماسية الحادة التي اندلعت بين عواصم  إيوان ليبيا: خبراء في الشؤون

 .2022148خليجية عدة والدوحة، إلى انعكاسات سلبية على استضافة قطر لكأس العالم 

 زقة تتقرير: قطر وانتهاء الدور القذر.. انهيار متسارع رغم محاوالت اآللة اإلعالمية الشيطانية، وتباكي مر  -إيوان ليبيا

 .149الصفحات العميلة

 ملحكمة الجنايات الدولية بشأن دور قطر الداعم للعبث فيها - املرصد 
ً
 كامال

ً
 .150بليحق: ليبيا ستقدم ملفا

 151الطريق ييضرب قطر وأنباء عن ثورة ف يبعد قطع العرب للعالقات معها .. االنقالب الداخل -إيوان ليبيا. 

   152ليبيا تعلن الحرب السياسية على قطر.. وتكشف فظائع تميم بحق الشعب الليبي -إيوان ليبيا. 

 153تتهم قطر بدعم اإلرهاب« خارجية املوقتة»  -لوسطا. 

  154الدغاري: قطر مصدر إزعاج ودعم للتطرف في ليبيا والوطن العربي-املرصد. 

  155لة عليهاالصالبي يدافع عن قطر وينتقد فرض العز  -24قناة ليبيا. 

 رئيس الدائرة السياسية لحزب العدالة والبناء: قطر دولة شقيقة دعمت ثورة الليبيين ضد االستبداد  -املرصد

 .156ودعمت الوفاق ولم تدعم اإلخوان املسلمين

 براير.ف النتفاضة شعبها و دعمها ننس ى لن و شجاعة و شهمة كانت برشان: قطر وحيد الدولة مجلس عضو -املرصد 

  157وأشكاله أنواعه بكافة لإلرهاب وراعية داعمة شنيب: قطر إنتصار النائبة -إفريقيا اإلخباريةبوابة. 

 158!!؟ البالد في اإلرهاب لدعمها قطر على تقض ي عسكرية ضربة الليبي الجيش سيوجه هل-إيوان ليبيا 

 159واإلرهابيين قطر من مدعوم الليبي الرئاس ي املجلس: املؤقتة -إيوان ليبيا. 
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  160موريتانيا في إرهابية جماعات دعم في متورطة قطر -إفريقيا اإلخباريةبوابة. 

 161ليبيا على السالح حظر خرق  و إرهابية" "مجموعات بدعم لها مصريا اتهاما تنفي قطر. 

 لعدد من العناوين التي تصدرت التغطية الخبرية الليبية والعربية لحدث قطع بعض الدول 
ً
ماسبق، كانت أمثلة ال حصرا

العربية العالقات مع قطر، واملوقف السياس ي الليبي من هذه األزمة وردود األفعال حولها، ولوحظ مبالغة بعض املواقع في 

تغطية الحدث وخروجها عن املهنية، ومثال على ذلك ال على الحصر، ما ُرصد في عناوين موقع "إيوان ليبيا"، ففي بعض 

عرب العالقات مع قطر"، فعمم املوقع في عنوانه الخبري املقاطعة على العرب أجمعين، العناوين غير املهنية يبدأ بـ"بعد قطع ال

 ربةض الليبي الجيش سيوجه تميم"، و أخرى موجهة مثل: "هل على يثور  فضال عن عناوين فيها من املبالغة مثل: " العالم

 قطر؟". على تقض ى عسكرية

هناك مواقع حريصة على نقل املواقف املتعددة للحدث، كنوع من  وعلى جانب آخر من الصورة اإلعالمية للتغطية، كانت

 املوضوعية في منهجية التناول اإلعالمي.

، أن وسائل اإلعالم الليبية أظهرت بتباينها في التناول للقضية، عدم توحد القيادة الليبية حتى في اتخاذ موقف وخالصة القول 

 تها الدولية.موحد يتعلق بالسياسة الخارجية الليبية، وعالقا

ال تزال الصحافة واإلعالم من املهن املعرض أصحابها للخطر في ظل األوضاع السياسية املتأزمة في البالد، خاصة ما ينتج عنها 

 من أحداث عنف.

 وكالة بطرد فريق ،بطرابلس الوطني األمن ملديرية تابعة أمنية عناصر بيانا انتقد فيه قيام الصحافة لحرية الليبي املركز وأصدر

 عيد صالة وقائع خالل طرابلس بالعاصمة الشهداء ميدان من مباشر الجزيرة قناة مكتب وفريق لألنباء الليبية الغيمة

 .162الفطر

 صترخي وجود عدم بحجة مؤقًتا التصوير معدات مصادرة وجرت لألنباء، الليبية الغيمة وكالة فريق أوقف»:  املركز وقال

 للطرد مباشر الجزيرة قناة مكتب فريق تعرض فيما الخارجي، اإلعالم إدارة من معتمدة بطاقة أن لديهم رغم بامليدان للعمل

 سياسةل واضح مؤشر في العمل من بمنعهم أمنية تعليمات لديهم أن وأبلغوهم قانونية، مبررات أي دون  امليدان من التعسفي

 .163«بعينها اإلعالمية الوسائل بعض ضد التضييق

                                                           
160 http://bit.ly/2sCq2Ra  
161 http://bit.ly/2tFIyaV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
162 http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/145865  
 المرجع السابق. 163

http://bit.ly/2sCq2Ra
http://bit.ly/2tFIyaV
http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/145865


 

 2017  يونيو  تقرير شهر  -الحالة الليبية   85

 

بلس، طرا الليبية العاصمة في سنتغر إيفون  الهولندية الناشطة اختفاء ،"1 هولندا" إذاعة في الصحفي دير، فان غيربرت وأعلن

 إذاعة مع ليبيا في الوضع حول  بمداخالت تشارك وكانت طرابلس، في خاّصا مركزا أسست الهولندية السيدة أن وذكر

 أن نوات بعدس منذ طرابلس في تقيم الهولندية الناشطة ربيع إن محمد هولندا، في املقيم الليبي ، وقال الصحفي164"1هولندا"

: يفامض ،"الليبيين وبين بينها خاصة عالقة نشأت حيث هولندا، في معالجتهم تمت الذين الجرحى من مجموعة مع عادت"

 عن فيسبوك على حتهاصف على تكتب ما وكثيرا واإلنسانية، الخيرية األعمال في وستساعد ليبيا في ستستقر أنها إيفون  أخبرتني"

 .165"طرابلس في اختفت لكنها مأساتها، من للخروج ليبيا مساعدة إمكانية

حف الورقية على الص  ليبيا تعيشها التي واالقتصادية األمنية ونشرت بوابة إفريقيا اإلخبارية تقريًرا حول انعكاس األوضاع

 بعد االنقراض نحو تتجه بالدهم في الورقية الصحف إن ليبيون  وصحافيون  مراقبون  ، ووفًقا للموقع يقول  وتهديدها باالندثار

 الليبيين الصحفيين عشرات اضطر 2014 سنة الشهيرة املطار معركة املختلفة، وبعد البالد مناطق في الصحافة حرية تراجع

 .166وجودها، بحسب املوقع يعارضون  الصحافيين أغلب كان التي امليليشيات بطش من خوفا طرابلس العاصمة مغادرة إلى

 لصحافةا فيها شهدت السابق النظام إسقاط تلت التي "الفترة إن الصحافة لحرية ليبيا مركز رئيس الناجم محمد ويقول 

 توقفت الصحف هذه من باملئة 90 صحيفة، لكن 200 الصادرة الصحف عدد تجاوز  حيث مسبوقة غير طفرة ليبيا في الورقية

 .167" املالية املوارد وقلة الخبرة نقص بينها من أخرى  أسباب إلى باإلضافة باألساس أمنية ألسباب الصدور  عن

 الصحافة لحرية اليبي مركز رئيس يقول  مثال طرابلس يومية، ففي ليبيا بصورة في -بحسب التقرير–وال تصدر صحيفة ورقية

 سبابأل  بانتظام تصدر ال لكنها" فبراير"و" الوقت"و" الساعة" وهي تصدر مازالت طرابلس في حكومية صحف ثالث هناك إن

 اقتصادية أزمة يف سنوات ست حوالي منذ ليبيا تعيشهما اللذان املسلح والصراع السياسية األزمة باألساس، وتسببت اقتصادية

 لبنوكا تجتاح التي السيولة أزمة عن فضال األسعار وارتفاع الليبي الدينار مقابل الدوالر سعر بتضاعف خاصة تتجلى

 .168الليبية

 كثيرا الورقية ةالصحاف أوضاع تختلف ال القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب سيطرتها، تبسط حيث الشرقية، املنطقة وفي

 وصحيفة األسبوع في مرات ثالث وتصدر" بنغازي  أخبار" صحيفة هما فقط صحيفتين تصدر حيث طرابلس، في تشهده عما

 .169األسبوعية" برنيق"
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زادت حدة التباين والتراشق وتبادل التصريحات بين وسائل اإلعالم الليبية، وكل يوم يتضح موقف كل وسيلة إعالم من املهنية 

سواء كان موضوعًيا أو متحيًزا،  فضال عن تباين املواقف السياسية واتساع هوة االنقسام بين قادة البالد، وهو ما ينبئ بعواقب 

 والعاملين بها.  وخيمة تطال وسائل اإلعالم

فقد أبرزت وسائل اإلعالم خالل شهر يونيو بعض عبارات التحريض املتبادل والدعوة إلى العنف، سواء ممارسة هذا العنف 

داخليا بحق فصائل سياسية بعينها، أو خارجًيا بحق دول بعينها، وهو ما يزيد من العنف املحتمل في البالد وبالتالي تعرض 

 ن ملزيد من االنتهاكات.الصحفيين واإلعالميي

فضال عن ذلك، وفيما يتعلق ببعض املواقف الليبية املؤيدة لقطع العالقات مع قطر، فيتوقع أن تنتهج قيادات ليبية مؤيدة 

للمقاطعة بحجب صدور وبث ونشر عدد من املواقع والصحف والقنوات اإلخبارية املعارضة للمقاطعة من ناحية، وغلق كل 

ى قطر بصلة، فضال عن منع الصحفيين العاملين في هذه املؤسسات من أداء عملهم، اقتداًء بما جرى من الصحف التي تمت إل

 إجراءات مماثلة من قبل الدول العربية املقاطعة لقطر.

مما سبق، فال يزال مستقبل العمل الصحفي واإلعالمي في خطر، وصار بعض الصحفيين واإلعالميين مهددون بقطع أرزاقهم 

 مؤسساتهم أو حجبها أو منعهم من العمل .وإغالق 
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 اإلستراتيجياتنبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و 

في  2014ستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر املنظمة الليبية للسياسات واإل 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و الدراسات التي  2015طرابلس ليبيا, و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير

اتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من ستر تخص قضايا السياسات واإل 

أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة  جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية 

راتيجي الحوكمة والتخطيط اإلستللشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة و  االقتصادية واالجتماعية

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة 
 
و ثقافة التميز من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات 

 عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة. و ورش
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