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 في ليبيا الحالة السياسية الخارجية

 

: 

التزام بالده برأب الصدع في ليبيا وإحالل الوئام الوحدة الوطنية فيها، جاء موقف " الباجي السبس ي"أعلن الرئيس التونس ي 

إلى " السبس ي"وأشار . بالعاصمة التونسية" عقيلة صالح"قبل أيام من لقاء جمعه برئيس مجلس النواب " السبس ي"

 لقمة متوقعة تجمع رؤساء هذه الدول لتقديم 
ً
الاجتماعات الثنائية التي عقدها وزراء خارجية بالده والجزائر ومصر، تحضيرا

عبر تأكيده وجود تنسيق مصري تونس ي " خميس الجهيناوي " وهذا ما أكده وزير الخارجية التونس ي ،مبادرة لحل ألازمة الليبية

 . ليبيا تضم الجزائر بشأنعقد قمة رئاسية إلى وأشار . بالتنسيق القوي بخصوص ليبيا، وصفه 

غالق معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، وأعلن مطلع الشهر آمر املنفذ الحدودي على إوخالل يناير تجددت أزمة 

 على الاتفاقية التي وقعت أوا" دمحم جرافة"الجانب الليبي 
ً
خر ديسمبر بين عدد من بلديات منطقة رفضه إعادة فتح املعبر، ردا

بنود " جرافة"ووصف . غرب طرابلس، وعدد من املسؤولين املحليين والفعاليات الاجتماعيات من منطقة بن قردان التونسية

 يذكر أن الاتفاق نص على السماح للمواطنين والتجار ،الاتفاقية املوقعة بأنها تمثل إهانة وإذالل لليبيين العابرين للمعبر

التونسيين بإدخل البضاعة القادمة من ليبيا إلى تونس دون دفع رسوم جمركية، وحددت قيمة البضاعة وفقا لالتفاقية 

وفي املقابل ال يسمح لليبيين إال بإدخال بضاعة ( دينار 034ووقود مايعادل  –دينار  0444)املوقعة بين الجانبين ما قيمته 

 باالقتصاد الليبي" جرافة"اعتبره وهو ما . دينار ليبي فقط 0444تقدر بـ 
ً
ومن جهته علق املجلس البلدي زوارة على . مضرا

ونفى بلدي زوارة عالقته باالتفاقية املوقعة  ،الجانب التونس ي وليس الليبي منغالق حدث غالق املعبر الحدودي بقوله إن لا إ

بها، وهي اللجنة التي تتشكل  عالقة ق الشامل الليبيةللجنة الاتفا يسبمدينة الزاوية التي وصفها بأنها شأن داخلي تونس ي ول

وعاد آمر املعبر على الجانب الليبي . من عدد من بلديات املنطقة الغربية حيث يأتي معبر رأس جدير ضمن أبرز اهتماماتها
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قبوله من الجهات  تأجيل تنفيذه لعدم جرى نه قد إلتكرار رفض ليبيا لالتفاق املوقع وقال في تصريحات صحفية " دمحم جرافة"

 . غالق املعبر للمعتصمين بمنطقة بن قردان والشريط الحدوديإرجع سبب أو  ،الرسمية في ليبيا

ولم تحدد السلطات الليبية في طرابلس موقفها بشكل واضح إزاء التوتر على جانبي منفذ رأس جدير الحدودي، في مقابل 

تعهد وزير العالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني التونس ي  اهتمام رفيع املستوى من قبل السلطات التونسية، حيث

بأن تعمل حكومة بالده من خالل ألاطر الدبلوماسية على إيجاد حل مع الجانب الليبي يسهل التجارة بين " املهدي بن غربية"

إياد "ق باسم الحكومة التونسية وأعلن في وقت الحق بشهر يناير الناط. الجانبين ويضمن سيادة وأمن تونس على حد تعبيره

توجه " الدهماني"وأعلن . لم يسمها، لبحث ألازمة املتعلقة باملنفذ الحدودي ةعن عقد اجتماعات مع أطراف ليبي" الدهماني

 .وفد مكون من وزارء تونسيين ومسؤولين رفيعي املستوى إلى بن قردان ملتابعة ألازمة

حدوث أي اجتماع مع الجانب التونس ي إلعادة فتح املعبر " دمحم جرافة"ونسية، نفى وفي معرض رده على التحركات الرسمية الت

من استمرار " جرافة"وحذر . غير قانونية ولن تلتزم بها ليبيا هيالحدودي، وأضاف أن أي اجتماعات تعقد بدون علمه أو إذنه 

بعبيد الدينار في تونس "طريق من وصفهم  ين والخضروات املهربة من ليبيا عنز ماوصفه باستنزاف السلع املعمرة والبن

كومات الثالث في البالد واتهمها بالوقوف متفرجة على حوانتقد صمت ال ،ع في ليبيالمما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الس" ومصر

 . وصفه باالنتهاك الصارخ لالقتصاد الليبي بحسب تصريحاته لوكالة التضامن لألنباء ما

دير بين البلدين أواخر شهر يناير، ولم يوقع الجانب الليبي على أي اتفاقية شاملة تضمن انهاء وأعيد افتتاح منفذ رأس ج

 . ألازمات املتكررة على املعبر، وكذلك تنظم عملية التبادل التجاري بين البلدين

دودي مع تونس قيام ألاجهزة ألامنية في معبر ذهيبة الح" طارق العزابي " كشف عضو املجلس البلدي نالوت  من جهتهو 

العزابي " وأشار . بإيقاف شاحنتين محملتين بكتب مدرسية ليبية، وإلقاء القبض على مرافقيها وإحالتهم للنيابة العامة بنالوت

 لم تكشف تفاصيلها لإلعالم، " 
ً
إلى أن هذه هي املحاولة الثانية لتهريب شحنة من نفس النوع، إال أن الشحنة املضبوطة سابقا

 عنه، وأكد أن الكتب خاصة بكل املراحل التعليمية في ليبيا، يذكر أن ليبيا تعاني نقصوقال إنه تم 
ً
 احاد احل املشكلة بعيدا

أن الكميات الكبيرة " نالوت " وقال عضو بلدي . في الكتب املدرسية خاصة مع بداية العام الدراس ي الجاري باملنطقة الغربية
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 ألسعار صرف من الكتب املدرسية كان سيعاد إدخالها مج
ً
 لليبيا ليتم بيعها على أساس أنها دفعات جديدة طبعت وفقا

ً
ددا

عبر " عبد القادر بوجاللة " من جانبه نفى مدير مركز املناهج التعليمية في طرابلس . العملة الليبية مقابل العمالت ألاجنبية

علن تواصله بالجهات ألامنية التي ضبطت وأ. تصريحات صحفية أن يكون املركز قد فكر في إعادة توزيع الكتب املهربة

 للمصلحة العامة للجمارك يقض ي بعدم السماح  تونوه إلى أن إدارته أصدر . الشحنة املهربة ملعرفة تفاصيل العملية
ً
تعميما

 .بخروج الكتب املدرسية الليبية خارج البالد

، بعد 4400في ليبيا سنة " ي بسفيان الشوار "و " نذير القطاري "اء الصحفيين التونسيين خالل شهر يناير قضية اختف وعادت

 ألحد املوقوفين يذكر تفاصيل عملية قتل 
ً
 مصورا

ً
" و " القطاري " أن بثت قناة تلفزيوينة ليبية موالية لعملية الكرامة تسجيال

وأعلنت الخارجية التونسية أنها التزال تتابع . ى مدينة درنةعلى يد مسلحي تنظيم الدولة عندما كانوا يسيطرون عل" الشواربي

 . في مقابلة تلفزيونية بدليل يثبت وفاة ابنها بليبيا" القطاري " عن كثب التطورات في ملف الصحفيين، وطالبت والدة 

 التي تزعم أن إجراءات وزارته للسماح لليبيين إونفى املسؤول عن أمالك الدولة التونسية بوزارة املالية ألانباء املتداولة 
ً
عالميا

مبروك " وقال . بتملك العقارات السكنية من شأنه أن يمكن الجماعات لارهابية ولاجرامية من اتخاذ تونس قاعدة لعملياتها

 لتصريحاته الصإ" كورشيد 
ً
 وليس عن طريق العقارات السكنية، وفقا

ً
التي تشير إلى  حفيةن لارهاب يأتي إلى تونس متسلال

. قبال الليبيين ورجال ألاعمال على الاستثمار والتملك في قطاع لاسكان التونس يإخشيته أن تؤدي مثل هذه الاتهامات لتراجع 

رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة في تونس وزارة خارجية بالده بالتدخل لتحصيل " خالد النابلي " ومن جهته طالب 

من جهة أخرى، أعلن والي والية تطاوين . ن املصحات التونسية تطالب السلطات الليبية بسدادهاإ" ابليالن" ديون قال 

 .كميات من أدوية مرض السكري للمسؤولين الصحيين بمنطقة جبل نفوسة بالغرب الليبي هالتونسية تسليم

http://bit.ly/2kgJFZr
http://bit.ly/2kgJFZr
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زمة الليبية، ولكن ال وجود ملؤشرات دقيقة تنب  ستعمل تونس على دعم التنسيق بين مصر والجزائر من أجل احتواء ألا 

 في ليبيا، فعلى الرغم من أن املبادرة الثالثية فتحت قنوات اتصال مع غالبية أطراف 
ً
بقدرة هذه الدول على إنهاء النزاع تماما

ويمكن توقع . نزاع الليبيإنها ال تزال بعيدة عن التعاطي مع الانقسامات الحادة داخل كل طرف من أطراف الفألازمة الليبية، 

نجاح تونس في تحقيق لقاء القمة بين زعماء الدول الثالثة، ولكن من غير املتوقع أن تنجح في تحقيق اتفاق سياس ي شامل 

كما أن تونس ستعمل على مواجهة التحديات ألامنية ضمن تحالف وثيق مع الواليات املتحدة . يعيد الاستقرار في ليبيا

 يستطيع لايفاء بأي تعهدات للجانب التونس ي بخصوص ألامريكية في ظل ع
ً
 وعسكريا

ً
 أمنيا

ً
دم وجود شريك ليبي يمثل طرفا

 .التنسيق ألامني بينهما

وضعف ألاجهزة الحكومية في طرابلس على بسط سيطرتها عمليا على املنافذ الحدودية  وفي ظل حالة الانقسام السياس ي بليبيا

 أن الحكومة التونسية ال ترغب في تنظيم  وغيرها
ً
ستتواصل ألازمات املتتالية عند املنافذ الحدودية بين البلدين، ويبدو واضحا

التبادل التجاري بين تونس وليبيا بشكل قد يثير غضب سكان املناطق الحدودية املستفيدين من حالة انهيار الدولة بليبيا 

 عن الضوابط الجمركية املتعارف عليها، باإلضافة إلى ازدهار أعمال تهريب ويواصلون ألاعمال التجارية بين البل
ً
دين بعيدا

 . الوقود واملخدرات عبر الشريط الحدودي بين البلدين

ه من الجانب املصري يلإوفد املجلس ألاعلى للدولة خالل شهر يناير العاصمة املصرية القاهرة، تلبية للدعوة التي وجهت  زار

 العسكرية املتحدث العسكري باسم اللجنة املصرية" تامر الرفاعي " الخارجية املصرية، إال أن العميد أركان حرب عن طريق 

وفي ختام زيارته عبر . املعنية بمتابعة امللف الليبي قال إن اللجنة استقبلت وفد املجلس وبحثت معه مستجدات ألازمة الليبية

 . وفد املجلس ألاعلى للدولة عن شكره وتقديره ملصر

صالح الدين " س ي باملبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا التون" سامح شكري " كما التقى وزير خارجية مصر 

وشددا على أهمية الدور العربي ودول الجوار في الحفاظ على وحدة ليبيا وحماية مؤسساتها عن طريق إيجاد حلول " الجمالي 
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غلبه من شخصيات مقربة أالقاهرة رفقة وفد تشكل " ز السراج يفا" رئيس املجلس الرئاس ي  زاروفي سياق متصل . ألزمتها

" أن زيارة " أحمد بوزيد "واعتبر املتحدث باسم وزارة الخارجية املصرية املستشار . ة طرابلسللمجلس الرئاس ي بالعاصم

 للمشاورات املصرية مع الشخصيات ذات التأثير" السراج 
ً
 .  في ليبيا" تأتي استكماال

الذي عبر عن " عبد الفتاح السيس ي" بالقاهرة سلسلة من اللقاءات كان أبرزها لقاؤه بالرئيس املصري " فايز السراج " وعقد 

ستعادة ألامن ومكافحة لارهاب في ادعمه ملسار التوافق في ليبيا، واعتبر أن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة يمكنها من 

 . ليبيا

 –" محمود حجازي " إلى القاهرة إجراء لقاء جمعه برئيس أركان القوات املسلحة املصرية " لسراج ا" وتضمن برنامج زيارة 

تبذلها للتوصل إلى  هانإنوقشت خالله ألاوضاع ألامنية في ليبيا، والجهود التي تقول القاهرة   -املكلف بمتابعة امللف الليبي 

" وفي سياق متصل التقى رئيس ألاركان املصري ". الصخيرات"تفاق زمة الليبية تستند على احلول توافقية بين أطراف ألا 

" كوبلر"أطلع " حجازي " ن إوقالت وزارة الدفاع املصرية . بالقاهرة" مارتن كوبلر" املبعوث ألاممي لدى ليبيا " محمود حجازي 

 .على نتائج اللقاءات التي نظمتها مصر بين أطراف ألازمة الليبية

خالل شهر يناير الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بحضور وزير الخارجية املفوض  كما استضافت القاهرة

أحمد أبو " جامعة الدول العربية لعام المين ألا باإلضافة إلى " مارتن كوبلر " واملبعوث ألاممي " دمحم سيالة " بحكومة الوفاق 

ناقش اللقاء آخر التطورات في ". جاكايا كيكويتي" الرئيس التنزاني السابق  واملمثل رفيع املستوى لالتحاد لافريقي" الغيط 

أن بالده ترى أن اتفاق الصخيرات هو الحل الوحيد ألزمة على " سامح شكري " املشهد الليبي، وشدد وزير الخارجية املصري 

اف وزير الخارجية املصري أنه ال مجال وأض. قدرة ليبيا على محاربة لارهاب دون تسوية سياسية" شكري " واستبعد . ليبيا

 مع البيان الختامي للقاء الذي رفض أي تدخل خارجي في . للحديث عن تدخل عسكري في ليبيا
ً
وجاء موقفه املعلن متسقا

 ودعا البيان الليبيين إلى الالتزام بالحوار الشامل والتداول . الشؤون الداخلية لليبيا وعبر عن دعمه لسيادة ووحدة البالد

وجدد وزاء خارجية دول الجوار الليبي دعمهم للمجلس الرئاس ي وطالبوه بتشكيل حكومة تمثل كل القوى . السلمي للسلطة

 . السياسية في ليبيا، باإلضافة إلى طلبهم من مجلس النواب مناقشة التشكيلة الحكومية ومنحها الثقة ملباشرة مهامها
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دول عربية بينها ليبيا،  0منية التي ستسدد خاللها قيمة ودائع مالية تعود لعدد عن تحديدها للفترة الز في يناير أعلنت مصر و 

مليار دوالر كوديعة ليبية ملساعدة  4قد سبق له استالم مبلغ  املصري  املركزي  بنكف مصر بأن الااعتر حيث تضمن لاعالن 

الاقتصاد املصري، وقد أنكر لاعالم املصري خالل السنوات املاضية وصول هذه الوديعة واتهم السلطات الليبية آنذاك 

 . بتقديمها لجماعة لاخوان املسلمين في مصر

" بوزير البترول املصري لتقى القاهرة وا" مصطفى صنع هللا " فط رئيس مجلس إدارة املؤسسة الوطنية للنوزار في يناير 

  .تناول اللقاء سبل الشراكة النفطية بين الدولتين" طارق املال 

الغربية لها في  -حكومة مصر لدراسة إنشاء منفذ بري على الحدود الجنوبية " عبد الفتاح السيس ي " كما شهد يناير دعوة 

  .هذه املنطقة تشكل إحدى طرق جماعات تهريب السالح واملخدرات بين البلدين ، يذكر أن“الجغبوب “منطقة 

تشكيل مصر للجنة عسكرية رفيعة املستوى يترأسها رئيس ألاركان املصري، مهمتها متابعة امللف الليبي والتواصل مع أطراف 

سكرية في مصر، وهو املستند على تكليف أمنيين ألازمة بها، يؤكد محورية ومركزية القضية الليبية بالنسبة للمؤسسة الع

 .وعسكريين ملتابعة ألاوضاع في الجوار املصري ملا تشكله التوترات في ليبيا من تهديدات لألمن القومي املصري 

في وقد يؤثر على نجاح الوساطة املصرية رغم دينامية تحركها تجاه ألازمة الليبية وقدرتها على جمع أطراف عديدين من ألازمة 

وهو القائد العام للجيش الليبي التابع ملجلس النواب خليفة  ألحد أطراف النزاع العسكري بالبالد املعلن ظل استمرار دعمها

قد يؤدي إلى تنامي الدور املصري باعتبار العالقات الوطيدة بين الطرفين يا بشرق ليبيا ، كما أن تنامي نفوذ روسحفتر

 .ودعمهم املشترك ألطراف النزاع في شرق ليبيا

عن طريق استخدام ليبيا كورقة  قانونيةكما أنه من املتوقع أن تسعى مصر للتفاوض مع ألاوروبيين في ملف الهجرة غير ال

فتتاح معبر حدودي بالقرب من اتحاد ألاوروبي، ويمكن فهم دعوة الرئيس املصري لدراسة مع الاضمن أوراقها التفاوضية 
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بالجنوب الليبي،  الهجرة غير القانونيةر إلى رغبة الجانب املصري في الاقتراب أكثر من طرق ييش ةواحة الجغبوب الليبي

 .الشريط الحدودي الليبي مع دول الجوار د أوروبي على ألارض ضمنو والتماس مع أي جهود أوروبية قد تقود لوج

تحاد لافريقي وجامعة الدول العربية من أجل دعم رؤيتها لطبيعة ومن املتوقع أن تزيد مصر من تأثيرها داخل منظومة الا

 . وآليات الحل لاقليمي للمشكلة الليبية

:

 التقى وزير الشؤون املغاربيةو لعاصمة الجزائرية ا" عبد الرحمن السويحلي " مطلع شهر يناير رئيس املجلس ألاعلى للدولة  زار

الذي أعاد تأكيد موقف بالده الداعم لحوار سياس ي شامل في " عبد القادر مساهل " والجامعة العربية  والاتحاد لافريقي

 . ليبي املوقع في الصخيراتليبيا ضمن إطار الاتفاق السياس ي ال

هذا املوقف عقب اللقاء الذي جمعه بمارتن كوبلر في الجزائر، كما ناقش املسؤول الجزائري امللف الليبي " مساهل " وجدد 

في العاصمة الفرنسية، وكان امللف الليبي على طاولة " يرو إجان مارك " وآخر التطورات خالل لقائه وزير الخارجية الفرنس ي 

أن مباحثات الجانبين ركزت على دراسة آفاق الحلول "  مساهل " ستراتيجي الثنائي بين فرنسا والجزائر، وأكد ر لا الحوا

 . على حد تعبيره. املمكنة التي تضمن وحدة واستقرار وسيادة ليبيا

 من بل
ً
مصراتة، باإلضافة إلى  ديةوضمن الجهود املتواصلة للجزائر للتواصل مع كافة ألاطراف الليبية الفاعلة استقبلت وفدا

وفي سياق دعم الجزائر للحل السياس ي وتنسيق الجهود مع دول . عدد من النواب وشخصيات ليبية فاعلة باملشهد الليبي

واتفقا على أن معالجة " راشد الغنوش ي" رئيس حركة النهضة " " عبد العزير بوتفليقة " الجوار الليبي، التقى الرئيس الجزائري 

 عن التدخالت ألاجنبيةألازمة ال
ً
 . ليبية تتطلب توافق الفرقاء الليبيين بعيدا

وعبرت الجزائر عن دعمها للقمة رفيعة املستوى للجنة ألافريقية املشكلة ملتابعة ألازمة الليبية، والتي انعقدت في العاصمة 

ر مهمة في حل ألازمة الليبية حيث بتعتن أعمال هذه القمة إ" عبد القادر مساهل " الكونغولية، حيث قال الوزير الجزائري 

 عن أي تدخل خارجي
ً
عبد املالك " ء الجزائري اوعبر رئيس الوزر . اعتبر أن أفريقيا معنية بإتمام املسار السياس ي في ليبيا بعيدا
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جزائرية عن التزام بالده بهذه املواقف ودعم الوساطة لافريقية، وفي سياق تنسيق الجهود لاقليمية، كشفت مصادر " سالل 

والتحضير ملؤتمر . للعاصمة الجزائرية لبحث تطورات ألازمة في ليبيا" عبد الفتاح السيس ي  "زيارة مرتقبة للرئيس املصري 

 . حوار ومصالحة يضم كافة مكونات املجتمع الليبي بحسب املصادر الجزائرية

لاقليميين املؤثرين باألزمة الليبية، واستمر استقبالها تواصل الجزائر حفاظها على موقع محايد ضمن خارطة الالعبين 

واتصالها مع غالبية أطراف ألازمة الليبية، على قاعدة تقريب وجهات النظر بينهم، كما أن الجزائر ستسعى لتأكيد الدور 

ألازمة الليبية، في ظل قدرة ستزيد من ترسيخ عالقاتها مع ألاوروبيين وخاصة إيطاليا عبر بوابة و  لافريقي في حل النزاع الليبي

وبالتالي فهي تشكل . وامتالكها لنفوذ واسع ضمن دول الصحراءقانونية الجزائر على مواجهة التحديات ألامنية والهجرة غير ال

ستراتيجي يمكن الاعتماد عليه بالنسبة لألوروبيين في ظل توتر عالقة الايطاليين بمصر، وفي ظل انفالت ألاوضاع في إشريك 

الجزائر من خالل سياستها الثابتة إزاء التطورات في ليبيا ستشكل مصدر ثقة للكثير من . يا، وضعف السلطات في تونسليب

 على أي وساطات تقودها لحل النزاع بليبيا
ً
 .أطراف ألازمة الليبية، وهذا سينعكس إيجابا

في ليبيا، وهذا مكنها من التواصل معها ومع وتحظى الجزائر بعالقات حسنة مع التيارات السياسية ذات التوجه لاسالمي 

 .خصومها الليبيين مما قد يمنحها موقع الضامن للتيارات لاسالمية في أي معالجة سياسية قادمة إلى ليبيا

ل خطر محتمل لتسل"ذلك لوجود  معلال ،إغالق الحدود البرية مع ليبيا" لبير باهيمى باداكيه أ"أعلن رئيس الوزراء التشادى 

واستمرت . عالن حكومته للمناطق التشادية املتاخمة للحدود الليبية مناطق عمليات عسكريةإباإلضافة إلى  ،"إرهابي

تدفقات املهاجرين غير الشرعيين في الدخول عبر تشاد نحو ليبيا، وضمن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية في الداخل 

مهاجر غير شرعي يحملون جنسيات تشاد ومصر إلى  30يل حعن قيامه بتر الليبي أعلن جهاز مكافحة الهجرة منطقة توكرة 

 .بلدانهم
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يمكن له أن يكون " خليفة حفتر "  القائد العام للجيش الليبي التابع ملجلس النواب أن" إدريس ديبي " وأعلن الرئيس التشادي 

 أنه البد من  اجزء
ً
" ديبي " واستبعد . شراكه في حل ألازمة الليبيةإمن الحل في ليبيا، وأضاف أن ألامم املتحدة فهمت أخيرا

لحفتر مرتين في  هووصل الرئيس التشادي لهذه القناعة بعد استقبال ،"حفتر " وجود طموحات سياسية شخصية لدى 

ونفى الرئيس التشادي قيام بالده بتزويد أي طرف من أطراف النزاع في ". يكجون أفر " ملجلة " ديبي " أنجامينا بحسب تصريح 

 . ليبيا بالسالح

ستراتيجية مع خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي املعين من مجلس إفيه أن تشاد نجحت في تشكيل عالقة  ال شكمما 

 بإيجا
ً
د موقع مميز له ضمن أي تسوية سياسية قادمة بليبيا، وعلى الرغم النواب، وبالتالي تشعر بارتياح لدعمه وتطالب علنيا

 لجيش الذي يقودهل ميتهمون من قبل أطراف ليبية بدعمه هممن انتشار جماعات تشادية معارضة داخل العمق الليبي، بعض

 للسلطات التشادية إال أن هذا ألامر لم يدفع التشاديين
ً
" حفتر " إلى اتهام  خليفة حفتر، وتشكل هذه الجماعات تهديدا

إلحدى املجموعات التشادية املتمردة واملتمركزة بالجنوب الليبي، وأعلنت تلك  ايذكر أن شهر ديسمبر شهد قصف .بدعمها

كما أن تشاد ستزيد من ترسيخ عالقاتها مع ألاوروبيين من . املجموعة أن الطيران التابع لعملية الكرامة هو من قام بقصفها

تحاد ألاوروبي سينشط في الجنوب الليبي نه من املتوقع أن الاإ، حيث قانونيةهم في مواجهة الهجرة غير الخالل تعاونها مع

 . خالل ألاشهر القادمة ملواجهة تدفق املهاجرين ومنع وصولهم للساحل الليبي
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اللجنة ألافريقية رفيعة املستوى في ال مخالل مشاركة بالده في أع" حسبو عبد الرحمن"جدد نائب الرئيس السوداني 

 
ً
العاصمة الكونغولية، موقف السودان الرافض ألي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، واعتبر أن الحل يجب أن يكون ليبيا

 .تحاد لافريقي وأن يشمل كل أطراف ألازمةوبمساعدة من الا

يناير، لوجود نشاط لحركتين سودانيتين متمردتين وعلى املستوى العسكري، أشار تقرير صادر عن ألامم املتحدة نشر في 

وأعاد التقرير ألاممي التأكيد على وجود مليشيا . داخل التراب الليبي، بعد هروبهما من هجوم للجيش السوداني في دارفور 

ب تبني جناح ميني ميناوي بالجنوب الليبي، ويرجع التقرير تمركز حركتي التمرد داخل ليبيا بسب –جيش تحرير السودان 

ويحذر التقرير من أن هذه الجماعات املتمردة تعمل على إعادة تجميع . ستراتيجية عسكرية جديدة ملواجهتهاالسودان إل 

صفوفها داخل ليبيا وستقوم باستئناف أعمالها العسكرية ضد الجيش السوداني في دارفور بعد حصولها على الدعم 

 .العسكري 

السلطات السودانية املئات من املهاجرين غير الشرعيين  أوقفتلتهريب بين البلدين، وضمن جهود السوادن ملواجهة أعمال ا

  .فريقية كانوا في طريقهم لدخول ليبيا بطرق غير شرعيةإيحملون جنسيات 

إعفاء الطلبة السودانيين الدراسين في ليبيا من دفع الرسوم الدراسية من بن بالسفارة السودانية في ليبيا و وطالب مسؤول

بتدائية حتى الثانوي، حيث أشار الجانب السوداني لقيام السودان بإعفاء الطالب الليبيين حتى مرحلة الثانوي من ملرحلة الا ا

 
ً
ونوه املسؤول السوداني إلى أن أعداد الطلبة الليبيين بالجامعات السودانية . دفع الرسوم الدراسية ويتم قبولهم مجانا

 .طالب 3444يتجاوز 
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تحاد لافريقي لحل ألازمة الليبية، خاصة وأن الاتفاق السياس ي الذي دعمته ألامم م السودان جهود الايدعمن املتوقع أن 

املتحدة لم يفسح املجال لدور أكبر للسودان باألزمة الليبية، ومن املتوقع أن تنشط السودان من خالل اللقاءات والتجمعات 

تحاد لافريقي باألزمة الليبية، كما أن السلطات ألامنية والعسكرية عبر تقوية دور الاالتي تشكلها دول الجوار الليبي، و 

 بهذه 
ً
السودانية ستزيد من قدراتها على ضبط الحدود املشتركة مع ليبيا، وعلى املستوى الاستخباراتي ستكون أكثر اهتماما

وبناء املؤسسات ألامنية  قانونيةواجهة الهجرة غير الاملنطقة خاصة مع توقع وصول ألاوروبيين للجنوب الليبي تحت عناوين م

 . وتقوية السلطات الحدودية الليبية

" عن قيام النيجر باستبدال القائم بأعمال القنصلية النيجرية في املدينة، وكشف " حامد الخيالي " أعلن رئيس بلدية سبها 

عن استالم القنصل الجديد ملقر القنصلية وبدون ذكر أسباب تغييره من قبل السلطات النيجرية بحسب تصريح " الخيالي 

 . الخيالي

العابرين النيجر  قانونيينة املنظمة الدولية للهجرة لدى النيجر فإن أعداد املهاجرين غير الوبحسب تصريح لنائبة رئيس بعث

شراكة مع  أقيمتالهجرة، حيث موجات للوصول إلى شواطئ ليبيا قد انخفض بشكل كبير، كنتيجة للتحرك ألاوروبي ملواجهة 

عم ألانشطة التنموية دأنشطة مواجهة الهجرة و  مليار يورو لدعم 0.11النيجر ودول إفريقية عبر تمويل صندوق بقيمة 

 . بدول املصدر والعبور 

وبحسب وكالة ألانباء الفرنسية، أعلنت دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل قوة أمنية ملواجهة التحديات داخل قطاع 

دم تحول هذه املنطقة إلى حدودي مشترك بين هذه الدول، وأوضح بيان صادر عن قمة رئاسية أن هذه القوة ستعمل على ع

 . مالذ للجماعات لارهابية أو املجرمين من جميع ألانواع



 

 (دول الطوق)الحالة السياسية الخارجية   12

 

 للنيجر 
ً
، واتساع ألازمة في ليبيا، سيعطي مجاال

ً
استمرار أعمال التهريب بين ليبيا والنيجر ال يبدو أنها ستتوقف قريبا

في مجاالت مكافحة لارهاب والهجرة غير الشرعية، باإلضافة لالستعانة باألوروبيين والحصول على دعمهم املالي واللوجستي 

 إل 
ً
حصائيات ألاوروبيين قد أسهمت في خفض إلى الاستفادة من مشاريع تنموية ممولة من لاتحاد ألاوروبي يبدو أنها ووفقا

 . معدل املهاجرين العابرين للنيجر أو املنطلقين منها تجاه الساحل الليبي
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 نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و الإستراتيجيات

في  4400 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست ولاستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

اسات التي تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدر .  4405مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحو تم ، طرابلس ليبيا

لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل إتخص قضايا السياسات ولاستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

و تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية لاقتصادية . تقديم الدعم لصانعي القرار

املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط لاستراتيجي و ثقافة التميزة  تهدف. ولاجتماعية للشعب الليبي

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة . من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية
ً
و تهدف املنظمة أيضا

 و تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات. ولاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر لاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية

 .و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة ورش عمل

 مكتب طرابلس

      ليبيا -طرابلس  – النوفليين
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