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 مقدمة

 

ن إدراكها م املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات شهريا، انطالقا عن يصدرالذي  تقرير الحالة الليبيةيسرني أن أقدم 

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

  منالليبية  بالحالةاملتعلقة  املعلومات
ً
 مكثفا

ً
 استعراضا

ً
 ناحية أرشفتها وتنظيمها وتحليلها، ثم تقييمها، يقدم التقرير شهريا

 التالية:  للملفات 

مات الطوق واملنظسلطة والعملية السياسية، والحالة الخارجية املتعلقة بدول الحالة السياسية الداخلية املرتبطة بال

 ري ت املسلحة وتطورات الوضع العسكاملرتبطة بأداء املؤسسات األمنية واملجموعا ة والدولية، ورصد الحالة األمنيةاإلقليمي

عالمية حي  ة اإل الحال دية والهجرة، أيضا التقرير سيوثقلى متابعة قضايا التهريب واملنافذ الحدو وملف اإلرهاب، باإلضافة إ

لتزام بمعايير الصحافة األخالقية، وسيرصد التقرير الحالة الدينية عن طريق متابعة يرصد التقرير االنتهاكات ويقيم مدى اال

 ممواقف املؤسسات والجماعات الدينية في ليبيا، كذلك يق
ً
 للحالة االقتصادية و دم التقرير  تلخيصا

ً
علق باألوضاع مايتكثفا

حلية في جتماعية في البالد، ويتابع التقرير أداء اإلدارة املرصد التقرير الحالة الثقافية واال وسي الليبيين، املعيشية للمواطنين

 متابعة الحالة العلمية والثقافية بالبالد.  ل تراجع فاعلية السلطة املركزية، باإلضافة إلىظ

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

 اواألخبار اليومية من خالل مصادر إخبارية وخاصة موثوقة ومتنوعة تتم مطابقة صحة معلوماتهتوثيق شامل لألحداث 

ة لألحداث. ويعتمد التقرير على قاعد ا التنوع  لتقديم عرض شهري مكثفهذ التقرير علىلضمان دقتها، يعتمد فريق إعداد 

 بالشأن 
ً
 ودوليا

ً
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. ستقد
ً
 م الحقا

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

ة ودقيقة كذلك يوفر التقرير رؤية شاملالتعامل مع األزمة الليبية، ومساعدتهم في تقييم الواقع الليبي بشكل علمي ودقيق، و 

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

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

ً
عن  ة.. 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

 ستراتيجياتاإل س املنظمة الليبية للسياسات و رئي
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للحصول على النسخة الكاملة لإلصدار الشهري لتقرير الحالة الليبية، يمكنكم سداد القيمة 

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

 ستراتيجيات.دعم األنشطة البحثية للمنظمة الليبية للسياسات واإل 

صدارات املنظمة، ويمكنكم مناقشة التفاصيل إألفراد واملؤسسات املهتمة بإلى الدعوة موجهة 

 التواصل مع البريد اإللكتروني للمنظمة:اإلجرائية عن طريق 

info@loopsresearch.com 
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 ملخص تنفيذي

م يدرك القادة رغم ذلك ل ،ب الطاحنة واملستمرة بين أبنائهالم يكن صعبا توقع الحالة التي وصلت إليها ليبيا بعد سنوات الحر 

السياسيون حجم نتائج تلك الحرب، وإلى أي مدى نقلت الخالفات ليبيا إلى مستوى من الصراع الصفري يتنازع فيه الجميع 

 على قضايا وجود الدولة للحد الذي بات أبناء الوطن يرفعون شعارات تتناقض مع مفهوم الهوية القومية الجامعة.

ميادين  حدأوظهرت آثار النزاع السياس ي في تعطل الوصول إلى اتفاق يرض ي فرقاء الصراع والسالح حتى أضحى الحوار السياس ي 

الحرب الدائرة بين مناطق وجهات تتحرك عديدها بتأثير القوى الخارجية، التي أصبح االستقواء بها نموذجا يحتذى عند غالبية 

 من املتصارعين.

أيامها باتساع الخالفات داخل املجلس الرئاس ي بعد استقالة نائب رئيسه موس ى الكوني إضافة إلى استمرار  7102ودشنت سنة 

تعطل الوفاق الداخلي بين أعضائه فضال عن النزاع املستمر بين الرئاس ي ومجلس النواب بخصوص االتفاق السياس ي وحكومة 

لنواب حضور فريقهم لجلسات الحوار بذريعة ضرورة إعادة تشكيله الوفاق وأدت الخالفات إلى انقسام فريق الحوار وتعليق ا

 وهو ما لم يحدث حتى نهاية يناير.

وتضيق الخيارات أمام الرئاس ي ومجلس الدولة بعد أن وسع رئيس حكومة اإلنقاذ خليفة الغويل من حضوره في املشهد 

 ز مؤسسات السلطة على تقديم خدماتها للمجتمع.السياس ي في العاصمة وكذلك اتساع األحداث األمنية فيها واستمرار عج

ووسط حالة الركود املتعلقة باالتفاق السياس ي رغم استمرار الحدي  عن تعديالت مقترحة بشأنه التزال تحاول دول الجوار 

وس على طاولة ل الجلواالتحاد األوروبي واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية واألمم املتحدة إقناع قادة النزاع في ليبيا بقبو 

الحوار لبح  إمكانية االتفاق على تعديالت تشرك األطراف التي لم يشملها االتفاق خاصة القائد العام للجيش التابع ملجلس 

النواب خليفة حفتر الذي اليزال يظهر تعنتا تجاه التجاوب مع سيل التصريحات اإليجابية املحلية واإلقليمية والدولية بشأن 

ل االتفاق من أجل ضمان موقع له في العملية السياسية املؤسسة على االتفاق السياس ي املوقع في الصخيرات ضرورة تعدي

 املغربية.

ورغم تأثير نتائج الصراع السياس ي واملسلح على كل أوجه الحياة وعجز االتفاق السياس ي عن معالجة الخالفات الناتجة عن 

أطراف الصراع لم يتحدث عن أهمية البح  عن األسباب األكثر عمقا لألزمة في ليبيا فبراير والكرامة وفجر ليبيا فإن أحدا من 

ية املكانية ي للدولة وتوزيع املوارد والتنمر اياس ي اإلدوهي تلك التي تتعلق بالخالفات التاريخية بشأن نظام الحكم والنظام الس

 وحقوق املكونات الثقافية.

زاع في العاصمة حي  تعتقد كل أطراف الصراع أن من يسيطر عليها يمكن له أن يحكم رسم مالمح الن 7102يبدو أن شهر يناير 

ليبيا على األقل أمام نظرة القوى اإلقليمية والدولية ولتركز موارد الدولة فيها، األمر الذي يش ي بنزاعات جديدة تقودها األقاليم 

 .واملناطق التي يتنامى لديها شعور التهميش

 

 



 

 

 7102تقرير شهر  يناير  -الحالة الليبية   6

 

   
 الحالة السياسية الداخلية .0

 : العملية السياسيةأولا 

لى إدائرة االتفاق السياس ي إضافة توسيع  مستوى إلى  كونها لم ترق بشكل مرتبك  7102ة في شهر يناير العملية السياسي بدت

توسع نفوذها  باتتالتشريعي والتنفيذي خاصة مع استمرار وجود حكومة اإلنقاذ برئاسة خليفة الغويل التي االنقسام استمرار 

 في طرابلس تحديدا.

في  اقصان املنعقداجتماعها  الحوار فييمثله في الحوار السياس ي خرجت لجنة  جديد تشكيل فريق عجز البرملان عن ووسط

غير  ،شخصية ليبية 01تأثرت باجتماع القاهرة الذي حضرته  االتفاق السياس يتعديل بمقترحات لية نسمدينة الحمامات التو 

 .في جلسة مكتملة النصابحيز التنفيذ دون إقرار مجلس النواب  يدخلتعديل لن أن ال

لى إضافة إ ،أعضائه نسحابات فيواعن إدارة شؤون الدولة  حكومة الوفاقو املجلس الرئاس ي  استمرار تراجع وسجل الشهر

 حالة من عدم التوافق بين نواب وأعضاء املجلس الرئاس ي نفسه.

هذا  مثلتتجاه مؤسسات السلطة التنفيذية املوزعة بين حكومتين. و انقساما سياسيا حادا  خالل يناير طرابلس شهدتو 

ية سالوزارات فضال عن سيطرتها في العام املنصرم على القصور الرئامقرات عدد من مة اإلنقاذ على في سيطرة حكو االنقسام 

 األجسام املنبثقة عن اتفاق الصخيرات املغربية. املجلس األعلى للدولة إحدى التي ورثها قبل سيطرة الغويل

 مع مجلس النواب حسب مخرجات في تعديل االتفاق السياس ي على إشراكهفيما يباشر املجلس األعلى للدولة الذي يراهن 

 سيطرة حكومةأشهر من  يقارب الخمسةما  الضيافة منذ مقراته بقصور أعماله خارج  من بنود اتفاق الصخيرات 07ملادة ا

 عليها.الغويل 

ي شهدها شهر الت رغم عديد االجتماعاتعلى االتفاق السياس ي ف يتعلق بتوسيع الوفاق فيماولم تتغير حالة العجز السياس ي 

 نه انتهى ولم يأت بجديد يذكر من الناحية العملية بشأن تعديل نص االتفاق السياس ي على عكس ما أبداه مسؤولون فإيناير، 

  خصوما لهم ولالتفاق. ن في الرئاس ي من تقارب مع من يعدو 

بخصوص ية اإلقليمرغم عشرات التصريحات وبعض التحركات  لمصالحة الوطنيةواألمر لم يتغير كذلك خالل يناير بالنسبة ل

  املصالحة.
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 توقعات:

لسياس ي حالة التأزيم في املشهد اليس مستبعدا أن يستمر الجمود فيما يتعلق باالتفاق السياس ي لكن مع احتماالت أن تزيد 

يتحرك ألجل ضمان وجوده وحلفائه في أي  هخاصة بتحركات متوقعة من حكومة اإلنقاذ بقيادة الغويل الذي يبدو أنالليبي 

 معادلة سياسية قادمة.

ودعت إلى تبنيها  ليبيةوال يتوقع أن يصل الحوار السياس ي في شهر فبراير إلى حد إضافة التعديالت التي اقترحتها أكثر من جهة 

واالتفاق  في توسيع دائرة الحوار فعليا ساهمي املالحظ في شهر يناير لن السياس ي كما أن بعض التقارب قوى إقليمية ودولية،

 .تعديل نص االتفاق السياس يل ةواضح تبة تنازال لم تبد األطراف املتقار  ما

ا   الوطنية : المصالحةثانيا

دا ع ،وطنية شاملةتجمع أطياف املجتمع الليبي لعقد مصالحة التي من املؤتمرات الدولية  أي 7102م تعقد في شهر ينايرل

 .الليبية كافةلى أراضيها لألطراف دول جوار ليبيا آخرها الجزائر ومصر لفتح باب الحوار ع دعوات

 ليةآ القادر مساهلعبد  الشؤون املغاربية واإلفريقية والعربيةمع وزير وكان وفد من مجلس النواب قد بح  في الجزائر 

 .خالل حوار ليبي ليبي شامل املصالحة الليبية وتسريع وتيرة حل األزمة الليبية

توصياتها إلى ضرورة املباشرة في وكانت لجنة االتحاد األفريقي التي اختتمت أعمالها نهاية هذا الشهر قد دعت من ضمن 

 .بر األمانإلى  ل األزمة الليبية والخروج بليبيااملصالحة الوطنية لح

اء مكونين من قادة قبائل وأعض خبيرا 01أيام من نهاية يناير مع ثالثة  تحدة اجتماعا في مالطا استمربدورها عقدت األمم امل

ذكرت  البعثة التي حسب بيان ونساء ممثلين عن األقاليم واملجتمعات املختلفة في ليبيا ينشطاميين ونيمن املجتمع املدني وأكاد

القدرات و بناء التجارب ي ليبيا وأن املشاركين أكدوا أهمية أن االجتماع حدد العناصر األساسية لخارطة املصالحة الوطنية ف

 .درات املصالحة الراهنة في البالدلية ومبااامل

 :توقعات

كما أن بعض  ،في ليبيا لكن دون تأثير فعال على الصراع املستمر في ليبيا صالحة الوطنيةمن املتوقع أن يستمر الحدي  عن امل

وارات د حعقمبادرات املصالحة تظهر وكأنها تنجز لتأييد فريق دون آخر في الصراع السياس ي والحرب. وليس متوقعا أن ت

 .السياسيين والعسكريينأطراف الصراع مصالحة على املستوى الوطني يحضرها 
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ل كل هذه يجعاألمر الذي قد وات األمم املتحدة املبادرات الدولية ودعاألساسية في الصراع حتى على  األطرافوسيستمر غياب 

 ما يرد فيها من أفكار. تنفيذحيز  تصل إلىاملبادرات ال 

ا   : الهيئات التشريعيةثالثا

 مجلس النواب :

نعقد بعد منتصف شهر يناير  لذي اااجتماع فريق لجنة الحوار من مخرجات واضحا موقفا  في يناير لم يبد مجلس النواب

التفاق ادعا املجتمعون إلى مناقشة تعديل عدد من بنود و في ظل غياب كامل ملمثلي مجلس النواب،  يةتونسالالحمامات  دينةبم

 بعد أكثر من عام من الجدل بشأن نص االتفاق.م  7102ديسمبر  02الصخيرات املغربية في عليه في وقع السياس ي امل

كما لس اختصاصات املجالرئاس ي بثالثة أعضاء يتولون  املجلس تشكيل إعادة املقترحات التي أوردها املجتمعون  من ضمنو 

ل مجلس وتشكي ،الرئاس ياملجلس تتخذ القرارات بالتوافق، واختيار  رئيس حكومة من غير أعضاء على أن  ،في االتفاقوردت 

 طال يشتر و  عضو من الرئاس ياألعلى للدولة و  النواب ورئيس املجلسمجلس القائد األعلى للجيش يتكون من رئيس هام يتولى م

 .فيه أن يكون الرئيس

ة عملي ملجلس فيا جديدة لتمثيليناير لغرض اختيار لجنة  01من املقرر عقدها في  عقد جلسة كان فيمجلس النواب ولم ينجح 

عيشها يكل والظروف املعيشية التي مبررا ذلك بمقاطعة أعضاء الجنوب على خلفية عدم وضع حل للمشا ،الحوار السياس ي

 .الجنوب الليبي

مع مبعوث األمم املتحدة مارتن كوبلر آلية تطبيق االتفاق السياس ي عقب اجتماع  ناقش أعضاء من مجلس النواب في طبرق و 

اتفاق محدد بخصوص تطبيق االتفاق السياس ي حي  دون أن يصل النقاش إلى  في الحمامات املنقوص لجنة الحوار الوطني

 .ياس يحالة االنسداد السللخروج من اليزال في حالة حوار داخلي بين أعضائه لتقديم رؤيته ن املجلس أ املجتمعون النواب أكد 

 بعد أنغدامس مطلع الشهر في مطار فريق الحوار ل االنواب حضروا اجتماع فريق الحوار التابع ملجلس كان أعضاء منو 

التي  ن من مجلس النواب مطالبهمو وطرح أعضاء الفريق الحاضر  ،رفضت السلطات املحلية في املدينة استقبال فريق الحوار

 عكست ما جاء في اجتماع األربعين في القاهرة.

 علي القطراني في اجتماع البعثة األممية بالعاصمة املالطية فاليتاعضو املجلس الرئاس ي رأسهم يالنواب مجلس وطالب وفد من 

 .سياس يي عليها جدل في االتفاق  المنه وتعديل املواد الت األول غاء امللحق منتصف الشهر بضرورة  فتح االتفاق السياس ي وإل

بعض  ةاولمحجلس أعضاء وكتل في املدان حي   ،فيهبين أعضاء مجلس النواب والكتل البرملانية  نقاشات حادةشهد الشهر و 

ذيرهم ، مع تحوتهدد وحدة البالدقانونية الغير ، واصفين الخطوة بللمجلس بطرابلس مقرالغربية فتح أعضاء املنطقة 

ير غ أنه ال يترتب عليه أي إلتزام من مجلس النواب. ؤكدينم ،هقر في حال فتحالتعامل مع املمغبة  املؤسسات العامة والخاصة
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ي دهم فو جأثناء و جاء لغرض خدمة النواب  فتح مكتب للمجلس في طرابلس نقال إمحمد الرعيض  مصراتةالنائب عن أن 

 .عون فيه ألي انقسام بمجلس النوابعمل مجلس النواب وتسهيله في غرب ليبيا وال يس فعيلطرابلس ولت

اعتمد عقب  ل الذيعقيلة صالح يطالبون بتغيير العلم ونشيد االستقاله مذكرة لرئيسأعضاء في املجلس  رفع وسجل يناير 

 ثورة فبراير.

مكافحة  شأنبوالتشاور زيارة ليبيا إلى  الدفاع الروسيةوزارة ب نسؤوليقد وجه في شهر يناير دعوة ملرئيس مجلس النواب وكان 

  زيارته األخيرة ملوسكو. عقبوذلك  ،اإلرهاب

كشف أنها تو  ،اعتداء على السيادة الليبيةعادا إياها ليبية إلى املياه اإلقليمية الج بحرية إيطالية دان صالح دخول بوار كذلك  

 .عن أطماع اإليطاليين تجاه ليبيا

عتكفان مع الجزائر على صياغة مبادرة بدعوة من مسؤولي البلدين اللذين يتونس ومصر زار رئيس مجلس النواب كل من و 

 لدول الجوار تأمل في إنهاء األزمة في ليبيا.

 :توقعات

ألمر ا تعديل االتفاق السياس ي بخصوصوعدم توافقهم  اختالف أعضائهبسبب عثر مجلس النواب من الراجح أن يستمر ت

يتعلق باالتفاق وما ترتب عليه من عجز واسع في هياكل السلطة عن القيام بالتزاماتها تجاه  حالة الركود فيمايزيد من  الذي

 املجتمع خاصة في ظل اتساع النزاع على شرعية املؤسسات في العاصمة طرابلس بين حكومتي الوفاق واإلنقاذ.

الخارجي خاصة الغربي بخصوص تعديل نص االتفاق السياس ي األمر الذي قد يدفع اع الضغط تساستمرار واتوقع امل من

 استغالل ذلك الضغط للتحرك ميدانيا لضمان حضور مطالبها في نص االتفاق املعدل.ا ليبية عديدة إلى أطراف

 للدولة:لمجلس األعلى ا

يل بقصور الرئاسة التي سيطرت عليها حكومة الغو  املجلس األعلى للدولة شهره الخامس بعيدا عن مقراته بانتهاء يناير يدخل

 . م7102 ن املؤتمر الوطني في مطلع أكتوبربمباركة أعضاء م

ال تجعله طرفا في آلية لتعديل االتفاق السياس ي  م  برفضه أي7102خالل  شهر يناير  وبرزت تحركات املجلس األعلى للدولة

 .تعقيدا الوضع السياس ي في ليبيا اتفاق الصخيرات سيزيدن أي طريق آخر لتعديل أ اكدذلك التعديل، مؤ 

طار مالتي انعقدت بفي جلسات الحوار السياس ي بصفتهم أعضاء بفريق الحوار لدولة املجلس األعلى لمن  أعضاء وشارك

 البح  هدفب القاهرة والجزائرى من املجلس األعل زار وفدكما  ، ثم واصلوا مشاركتهم في اجتماع الحمامات التونسية.غدامس

 .لخروج من األزمةا املسؤولين في البلدين سبلمع 
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اد األفريقي تحالشؤون املغاربية واال مع وزيرالرحمن السويحلي  األعلى عبدوجرت مباحثات الجزائر التي جمعت رئيس املجلس 

 يين.بالليخاللها الجزائر إلى حوار شامل لكل  األوضاع دعترات و وتطعلى تسوية األزمة عبد القادر مساهل 

 :توقعات

ن املجلس يواجه نقاشات داخلية تتعلق بعدم إشراك بقية فإفي صورة فاعلة  األعلى للدولة إظهاره رغم محاولة رئاسة املجلس

وكذلك يستمر في مواجهة النقاش الدائر عن شرعية تأسيسه قبل  40ـ أعضاء املؤتمر الذي قاطعوا جلساته وعرفوا بكتلة ال

  في اإلعالن الدستوري.اعتماد االتفاق السياس ي 

ا ر  تنفيذية: الهيئات الابعا

 المجلس الرئاسي

 املجلس الرئاس ي موس ى الكوني الشهر والعام الجديد بتقديم استقالته مبررا االستقالة بفشل املجلس فينائب رئيس افتتح 

سود هجوم أعضاء الرئاس ي علي القطراني وعمر األ الكوني مع استمرار ومثلت استقالة  .تحمل مسؤولياته السياسية والتنفيذية

ودعوتهم إلى تعديل تركيبة املجلس األمر الذي ترتب عليه استمرار عجز  فايز السراجوفتحي املجبري على املجلس ورئيسه 

املنصوص عليها في االتفاق خاصة تلك املتعلقة بوقف الحرب واملصالحة الوطنية وإنهاء املجلس عن القيام بمسؤولياته 

 .االنقسام السياس ي

شاكل التي املسؤول عن كل املاملجلس هو  وأن ،مؤسسات البالد فشل فشال ذريعا في إدارة أن الرئاس يقالته الكوني في استأكد و 

 هةما يصعب على أي جؤكدا أن الجميع يحكم في ليبيا وال أحد يسيطر معام املاض ي من قتل وخطف واغتصاب حدثت طيلة ال

 .ل االتفاق السياس ي بشكله الحاليتفعي

ساهمت  -يقصد مجلس النواب- س املجلس الرئاس ي فايز السراج بأن بعض األجسام املنبثقة عن االتفاق السياس يوصرح رئي

ريق لجنة وداعيا مجلس النواب وف ،التراجع عن استقالتهبلكوني ا طالباموالوفاء باستحقاقاتها  في عرقلة االتفاق السياس ي

 .فاعلة للخروج من األزمةو حلول عملية  لبح  عنا إلى الحوار

األمر الذي  ه،بنواالرئيس و  النائب فتحي املجبري دون توافققرارات تعيينات سيادية اتخذها  ان السراج قد أصدر قرارا بإلغاءوك

 .في إدارة شؤون البالد هنوابالرئيس و باكا وعدم توافق بين تر ا أظهر

ر بفشل راواإلقراء تعديالت في االتفاق السياس ي إلى ضرورة إج الليبية خالل شهر ينايرة يعديد الشخصيات السياسودعت 

تغيير ية ناقشت إمكان النوابمجلس دون حضور ممثلي  في تونس التي اجتمعت لجنة الحواروكما تمت اإلشارة إلى أن  ،الرئاس ي

   .الرئاس ي في ظل تعثر العملية السياسية بليبيا املجلس
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ورغم كل الصعوبات التي يمر بها الرئاس ي واالتفاق السياس ي فإن دوال تدعم اتفاق الصخيرات مثل إيطاليا وتركيا أعادت فتح 

 بالضرورة تركيبة املجلس الحالية.لى دعمها لالتفاق نفسه وليس في طرابلس في إشارة على ما يبدو إراتها اسف

فتر عقب ة حخليفلتابع ملجلس النواب للجيش ا لعاموالقائد االسراج محاوالت محلية وخارجية للتقريب بين يناير وسجل 

تحاد الكلمة ألقاها في مؤتمر اوذلك أثناء التنظيمات اإلرهابية في بنغازي ب وصفهاالجيش في مكافحة ما إشادة األول بجهود 

االتحاد األفريقي واملجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لرفع الحظر عن األسلحة الب فيها كما ط ،األفريقي الذي عقد بالكونغو

 .كوادر العسكرية واألمنية لليبياوتقديم املساعدات الفنية لتأهيل وتدريب ال

هر لطامحمد االوطني ير خارجية حكومة الوفاق كما صرح وز  ،وتوقعت مصادر دبلوماسية عقد لقاء مباشر بين السراج وحفتر

 ومن جهته أكد .سبل إيجاد مخرج لألزمة الليبيةب بين السراج وحفتر يبحثان فيه عن لقاء مرتقسيالة إلذاعة فرنسا الدولية 

صحيفة لفى نغير أن حفتر  .ذاكرا أنه وحفتر يمكنهما تحقيق ذلك ،إلى حل لألزمةالسراج أنه مستعد للعمل مع حفتر للوصول 

 .السراجمع  بشأن احتمال لقائهطالية ما ذكر من تصريحات سيرا اإلي ييري ديالر كو 

 :توقعات

أن تزيد الضغوط على الرئاس ي سواء الناتجة عن مطالب تعديل االتفاق الرئاس ي أو تحرك حكومة اإلنقاذ من املتوقع 

حالة الركود تجاه االتفاق السياس ي واألوضاع األمنية غير واملجموعات املسلحة لتوسيع نفوذها في طرابلس. ويرجح أن تعمق 

 . 7102املستقرة في العاصمة من حالة العجز الذي يعيشها الرئاس ي منذ دخوله العاصمة في مارس 

ورغم تفاؤل جهات محلية وأخرى خارجية بموقف السراج وبعض أعضاء حكومته من قائد الجيش التابع للنواب فإن هذا 

ر في خالل يناياملوقف عزز األزمة داخل العاصمة طرابلس كما حدث من تصريحات عديدة للمفتي الصادق الغرياني الذي دعا 

اق إلى ضرورة الوقوف في وجه االتف من املفتي بثه قناة التناصح املقربةحلقة من برنامج اإلسالم والحياة الذي ت أكثر من

ه باملفسدين في األرض األمر الذي يزيد من محنة الرئاس ي الذي تشير البيانات إلى تراجع واسع يواصفا االتفاق ومؤيدالسياس ي 

 تأييده.في 

 :الحكومة المؤقتة

التي تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها  برئاسة عبدهللا الثني لحكومة املؤقتةأي رد معلن لم 7102خالل شهر يناير  سجليلم 

  واحدة.حكومة وحدة وطنية تشكيل اإلنقاذ بشأن فتح حوار شامل والسعي لحكومة على تصريحات 

الرحمن  بدع تسمية تلك التعيينات أبرز آخرين و تعيين قرارات بإقالة عدد من املسؤولين الحكوميين و املؤقتة  وأصدر رئيس

 ق بد الراز عمن الحاكم العسكري ورئيس األركان التابع للبرملان بي املعين لعريللعميد أحمد البلدية بنغازي خلفا  العبار عميدا

 الناظوري.
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الحكومة  تصرفاتلجنة تحقيق مع حكومة الثني على خلفية الشهر قرارا يقض ي بتشكيل  خاللأصدر كان مجلس النواب قد و 

ؤولين املستعيين  عنه من قرارات وكذلكوعدم االلتزام بما يصدر  نوابالتدخل في صالحيات مجلس التعلقة باألخيرة امل

 .البرملان الحكوميين دون مصادقة من

 .وضاع التي يعانيها الجنوب الليبيالبرملان بمساءلة الحكومة املؤقتة بشأن األ قام و 

 :توقعات

ومجلس النواب والتي ظهرت في تعارض القرارات من الحكومة املؤقتة من املتوقع أن تستمر حالة النزاع على الصالحيات بين 

 الهيئتين وكذلك لجان التحقيق واملساءالت التي ينشئها البرملان ضد الحكومة.

  الوطني حكومة اإلنقاذ

 ة الوفاقتعثر حكوموسط  بطرابلس في املشهد السياس يإلى حضورها  األنظار لفتت حكومة اإلنقاذ برئاسة خليفة الغويل

من الوزارات  ددعسيطرتها على من العام الجديد يناير  االتفاق السياس ي. وكان من أبرز ما عملته حكومة الغويل فيمن املنبثقة 

ي كانت رئاسية التقصور الالعلى  ذاإلنقا رةسيطوسبق ذلك بأشهر  .بشكل سلمي أبرزها وزارة التأهيل والعمل ووزارة الدفاع

 تحتضن املجلس األعلى للدولة الذي خلف املؤتمر الوطني العام فيها.

الليبيين  ءضرورة تقديم تنازالت بين الفرقانوها إلى م داخل البالد،حوار ليبي ليبي  خالل يناير في الدعوة إلىالغويل واستمر 

تشكيل دف بهمجلس النواب واملؤتمر الوطني والحكومة املؤقتة أعضاء في مع  احوار  شيرا إلى أنه يجري م، لحل األزمة في ليبيا

 .حكومة وحدة وطنية

ل الليبيين ك بين حوار شامل يسعى لفتحه في الحياة السياسية وأن بكل األطيافأن حكومته ترحب في حوار تلفزيوني وذكر 

 ،ربيةفي املنطقة الغ مؤامرة كبيرة للقضاء على الجيشما سماه مؤكدا وجود  ،ودعوة املهجرين خارج البالد للعودة إلى ديارهم

  ويصفه بمجلس الوصاية. أن املجلس الرئاس ي لم ينل الثقة من مجلس النواب وأنه سيغادر املشهد السياس يوأشار إلى 

 :توقعات

غويل لا يمكنوهذا قد  ،تقهقر حكومة السراجأمام نقاذ لحكومة اإل  أوسع اسياسي امن املمكن أن تشهد األشهر القادمة ظهور 

 .بعثة األمم املتحدة على خلفية تحركاتهربما املجتمع  الدولي و  عندأطراف الصراع  فاعل بينكطرف  من التموضع
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ا   : األحزاب خامسا

 العدالة والبناء 

 وصبخص في فريق الحوار السياس ي عضووهو  محمد صوانرئيسه تصريحات  من خالليناير  فيناء حزب العدالة والبظهر 

ة في املشارك وبينهاانسحاب أعضاء من جماعة اإلخوان املسلمين من الحزب نتيجة مواقف الحزب األخيرة من بعض القضايا 

ي العمل فأن جماعة اإلخوان تتخذ من الدعوة منهجا لها في إشارة منه إلى انفصال الحزب عن الجماعة ذاكرا  ،االتفاق السياس ي

 .ياس يالس

خيرات االتفاق املوقع في الصنص مؤكدا أن  السياس ي، االتفاقمن املسودة الرابعة إلى رجوع ه ال يمكن البأنكذلك صرح صوان 

 .ت إذا تحقق التوافق عليهاإجراء بعض التعديال  هو اآلنهو اإلطار العام للعملية السياسية في ليبيا وأن املطروح 

 .ية الليبيةالقضإذا كانت ستعود بالفائدة على  وأنه لن يتردد في تلبيتهادعوة غير رسمية لزيارة مصر تلقى  هوأكد صوان أن

 :تحالف القوى الوطنية

 نهقال فيه إ 702قناة  معقاء في لرئيسه محمود جبريل من خالل تصريحات تحالف القوى الوطنية وسجل يناير حضور حزب 

ترامب بشكل مباشر دون وساطات دولية لكون ترامب يريد تحقيق  الرئيس األميركي الجديد دونالد من صالح ليبيا التعامل مع

الليبية  زمةاأل  حل كما أنمقبلة على تطورات  أن ليبياوأكد  ،ليبيا كفرصة استثماريةمصلحة بامللف الليبي واستعمال بوابة 

 .الحواريكمن في 

، مؤكدا ةاتفاقها مع بعض األطراف الليبي بسببتم األراض ي الليبية في اواة التشادية سحركة العدل واملوأشار جبريل إلى وجود 

  .نتهي بانتهاء املواردستصراعات في ليبيا كثير من الأن 

 : توقعات

تماسك الحزب خالل الفترة القادمة، وقد تشير  فيوجماعة األخوان حزب العدالة والبناء من املتوقع أن تؤثر الخالفات بين 

  تصريحات صوان إلى عزمه االستمرار في تأييد االتفاق السياس ي بعيدا عن موقف جماعة األخوان املتحفظ نسبيا من االتفاق.

لكن ر و امبديا أهمية استمرار الحو  ،سيستمر في موقفه املتحفظ من االتفاق السياس ي يبدو أن تحالف القوى الوطنيةو 

 قبلها أطراف أخرى مثل حزب العدالة والبناء.إلدخال تعديالت ربما ال ت

 

 



 

 

 7102تقرير شهر  يناير  -الحالة الليبية   14

 

 الحالة السياسية الخارجية .7

 دول الطوق  :أولا 

 :تونس

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

االجتماعات  " إلىالعاصمة التونسية. وأشار "السبس يعقيلة صالح" بلقاء جمعه برئيس مجلس النواب "ن " قبل أيام م"السبس ي

 لقمة متوقعة تجمع رؤساء هذه الدول ل
ً
لحل  تقديم مبادرةالثنائية التي عقدها وزراء خارجية بالده والجزائر ومصر، تحضيرا

خصوص تونس ي ب وي" عبر تأكيده وجود تنسيق مصري ميس الجهيناخ" ا ما أكده وزير الخارجية التونس يوهذ ،األزمة الليبية

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

آمر املنفذ الحدودي على  ن ليبيا وتونس، وأعلن مطلع الشهرغالق معبر رأس جدير الحدودي بيإوخالل يناير تجددت أزمة 

 على االتفاقية التي وقعت أواخر ديسمبر بين عدد من بلديات منطقة رفضه  حمد جرافة"الليبي "م الجانب
ً
إعادة فتح املعبر، ردا

بنود  "منطقة بن قردان التونسية. ووصف "جرافةغرب طرابلس، وعدد من املسؤولين املحليين والفعاليات االجتماعيات من 

ار يذكر أن االتفاق نص على السماح للمواطنين والتج ،عبرن العابرين للماالتفاقية املوقعة بأنها تمثل إهانة وإذالل لليبيي

اقية لالتف جمركية، وحددت قيمة البضاعة وفقادون دفع رسوم ضاعة القادمة من ليبيا إلى تونس التونسيين بإدخل الب

دينار( وفي املقابل ال يسمح لليبيين إال بإدخال بضاعة تقدر  001ووقود مايعادل  –دينار  0111املوقعة بين الجانبين ما قيمته )

 باالقتصاد الليبي. ومن جهدينار ليبي فقط. وهو ما اعتبره "جرافة 0111بـ 
ً
غالق املعبر إته علق املجلس البلدي زوارة على " مضرا

اوية ز ونفى بلدي زوارة عالقته باالتفاقية املوقعة بمدينة ال ،الجانب التونس ي وليس الليبي منغالق حدث ي بقوله إن اإل الحدود

ل من عدد من بلديات شكبها، وهي اللجنة التي تت عالقة للجنة االتفاق الشامل الليبية يسبأنها شأن داخلي تونس ي ول التي وصفها

لتكرار  "آمر املعبر على الجانب الليبي "محمد جرافة ر رأس جدير ضمن أبرز اهتماماتها. وعادغربية حي  يأتي معباملنطقة ال

 ،ي ليبيابوله من الجهات الرسمية فتأجيل تنفيذه لعدم ق جرى نه قد إق املوقع وقال في تصريحات صحفية رفض ليبيا لالتفا

 دودي. غالق املعبر للمعتصمين بمنطقة بن قردان والشريط الحإرجع سبب أو 

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

"املهدي  تورية واملجتمع املدني التونس يرفيع املستوى من قبل السلطات التونسية، حي  تعهد وزير العالقة مع الهيئات الدس

ة بالده من خالل األطر الدبلوماسية على إيجاد حل مع الجانب الليبي يسهل التجارة بين الجانبين " بأن تعمل حكومبن غربية

" الناطق باسم الحكومة التونسية "إياد الدهماني ويضمن سيادة وأمن تونس على حد تعبيره. وأعلن في وقت الحق بشهر يناير
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ون توجه وفد مك تعلقة باملنفذ الحدودي. وأعلن "الدهماني"لم يسمها، لبح  األزمة امل ةعن عقد اجتماعات مع أطراف ليبي

 دان ملتابعة األزمة.فيعي املستوى إلى بن قر من وزارء تونسيين ومسؤولين ر 

عبر تح املعادة ف" حدوث أي اجتماع مع الجانب التونس ي إل لتحركات الرسمية التونسية، نفى "محمد جرافةوفي معرض رده على ا

مرار " من استجرافةغير قانونية ولن تلتزم بها ليبيا. وحذر " هيعات تعقد بدون علمه أو إذنه أن أي اجتماالحدودي، وأضاف 

تونس ومصر"  بعبيد الدينار فيربة من ليبيا عن طريق من وصفهم "ين والخضروات املهز فه باستنزاف السلع املعمرة والبنماوص

وصفه  في البالد واتهمها بالوقوف متفرجة على ما كومات الثالثحوانتقد صمت ال ،ع في ليبيالذه السمما أدى إلى ارتفاع أسعار ه

 باالنتهاك الصارخ لالقتصاد الليبي بحسب تصريحاته لوكالة التضامن لألنباء. 

ن انهاء شاملة تضم وأعيد افتتاح منفذ رأس جدير بين البلدين أواخر شهر يناير، ولم يوقع الجانب الليبي على أي اتفاقية

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

كشف عضو املجلس البلدي نالوت " طارق العزابي " قيام األجهزة األمنية في معبر ذهيبة الحدودي مع تونس بإيقاف  من جهتهو 

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

 لم تكشف تفاصيلها لإلعالم، وقال إنه هذه هي املحاولة الثانية لتهريب شحن
ً
ة من نفس النوع، إال أن الشحنة املضبوطة سابقا

 عنه، وأكد أن الكتب خاصة بكل املراحل التعليمية 
ً
في الكتب  احاد انقص في ليبيا، يذكر أن ليبيا تعانيتم حل املشكلة بعيدا

ة. وقال عضو بلدي " نالوت " أن الكميات الكبيرة من الكتب املدرسية خاصة مع بداية العام الدراس ي الجاري باملنطقة الغربي

 ألسعار صرف العملة الليبية 
ً
 لليبيا ليتم بيعها على أساس أنها دفعات جديدة طبعت وفقا

ً
املدرسية كان سيعاد إدخالها مجددا

حات ر بوجاللة " عبر تصريمقابل العمالت األجنبية. من جانبه نفى مدير مركز املناهج التعليمية في طرابلس " عبد القاد

صحفية أن يكون املركز قد فكر في إعادة توزيع الكتب املهربة. وأعلن تواصله بالجهات األمنية التي ضبطت الشحنة املهربة 

 للمصلحة العامة للجمارك يقض ي بعدم السماح بخروج الكتب  تلعملية. ونوه إلى أن إدارته أصدر ملعرفة تفاصيل ا
ً
تعميما

 يبية خارج البالد.املدرسية الل

، بعد 7100 " في ليبيا سنة يبالشوار خالل شهر يناير قضية اختفاء الصحفيين التونسيين "نذير القطاري" و "سفيان  وعادت

 ألحد املوقوفين يذكر تفاصي ينة ليبية موالية لعملية الكرامةأن بثت قناة تلفزيو 
ً
 مصورا

ً
" القطاري " و "  ل عملية قتلتسجيال

الشواربي" على يد مسلحي تنظيم الدولة عندما كانوا يسيطرون على مدينة درنة. وأعلنت الخارجية التونسية أنها التزال تتابع 

 ، وطالبت والدة " القطاري " في مقابلة تلفزيونية بدليل يثبت وفاة ابنها بليبيا. تطورات في ملف الصحفيينعن كثب ال

 إالدولة التونسية بوزارة املالية األنباء املتداولة  املسؤول عن أمالك نفىو 
ً
بيين التي تزعم أن إجراءات وزارته للسماح لليعالميا

روك لياتها. وقال " مببتملك العقارات السكنية من شأنه أن يمكن الجماعات اإلرهابية واإلجرامية من اتخاذ تونس قاعدة لعم

http://bit.ly/2kgJFZr
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 وليس عن طريق العقارات الس ن اإلرهاب يأتيإكورشيد " 
ً
 لتصريحاته الصحفيةإلى تونس متسلال

ً
تي تشير إلى ال كنية، وفقا

 لتونس ي.التملك في قطاع اإلسكان اقبال الليبيين ورجال األعمال على االستثمار و إتؤدي مثل هذه االتهامات لتراجع  خشيته أن

تحصيل خل لوزارة خارجية بالده بالتد صحات الخاصة في تونسالوطنية للم ومن جهته طالب " خالد النابلي " رئيس الغرفة

لتونسية ان املصحات التونسية تطالب السلطات الليبية بسدادها. من جهة أخرى، أعلن والي والية تطاوين إديون قال " النابلي" 

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

 عات: توق

ستعمل تونس على دعم التنسيق بين مصر والجزائر من أجل احتواء األزمة الليبية، ولكن ال وجود ملؤشرات دقيقة تنبئ بقدرة 

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

زال بعيدة عن التعاطي مع االنقسامات الحادة داخل كل طرف من أطراف النزاع الليبي. ويمكن توقع نجاح نها ال تإفالليبية، 

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

ديات األمنية ضمن تحالف وثيق مع الواليات املتحدة األمريكية في االستقرار في ليبيا. كما أن تونس ستعمل على مواجهة التح

 يستطيع اإليفاء بأي تعهدات للجانب التون
ً
 وعسكريا

ً
 أمنيا

ً
نسيق األمني س ي بخصوص التظل عدم وجود شريك ليبي يمثل طرفا

 بينهما.

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

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

يبيا لحدودية املستفيدين من حالة انهيار الدولة بلالتبادل التجاري بين تونس وليبيا بشكل قد يثير غضب سكان املناطق ا

 عن الضوابط الجمركية املتعارف عليها، باإلضافة إلى ازدهار أعمال تهريب 
ً
ويواصلون األعمال التجارية بين البلدين بعيدا

 الوقود واملخدرات عبر الشريط الحدودي بين البلدين. 

 ر:مص

املصري  ه من الجانبيلإالعاصمة املصرية القاهرة، تلبية للدعوة التي وجهت  ينايرلس األعلى للدولة خالل شهر وفد املج زار

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

ارته عبر معه مستجدات األزمة الليبية. وفي ختام زياملعنية بمتابعة امللف الليبي قال إن اللجنة استقبلت وفد املجلس وبحثت 

 وفد املجلس األعلى للدولة عن شكره وتقديره ملصر. 
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كما التقى وزير خارجية مصر " سامح شكري " باملبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا التونس ي " صالح الدين الجمالي 

ها. وفي حلول ألزمت الحفاظ على وحدة ليبيا وحماية مؤسساتها عن طريق إيجاد " وشددا على أهمية الدور العربي ودول الجوار في

ئاس ي من شخصيات مقربة للمجلس الر  غلبهأهرة رفقة وفد تشكل القا ز السراج "يرئيس املجلس الرئاس ي " فا زارسياق متصل 

 وزيد " أن زيارة " السراج " تأتي استكأحمد ب"وزارة الخارجية املصرية املستشار باسم بالعاصمة طرابلس. واعتبر املتحدث 
ً
ماال

 للمشاورات املصرية مع الشخصيات ذات التأثير" في ليبيا.  

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

رهاب في فحة اإل ستعادة األمن ومكاااظ على مؤسسات الدولة يمكنها من لحفدعمه ملسار التوافق في ليبيا، واعتبر أن أهمية ا

 . ليبيا

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

ل إلى حلول ذلها للتوصتب هانإبيا، والجهود التي تقول القاهرة نوقشت خالله األوضاع األمنية في لي  -املكلف بمتابعة امللف الليبي 

الصخيرات". وفي سياق متصل التقى رئيس األركان املصري " محمود زمة الليبية تستند على اتفاق "توافقية بين أطراف األ 

على نتائج  "" حجازي " أطلع "كوبلرن إة. وقالت وزارة الدفاع املصرية حجازي " املبعوث األممي لدى ليبيا " مارتن كوبلر" بالقاهر 

 ا مصر بين أطراف األزمة الليبية.اللقاءات التي نظمته

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

بو جامعة الدول العربية " أحمد ألعام المين األ باإلضافة إلى بحكومة الوفاق " محمد سيالة " واملبعوث األممي " مارتن كوبلر " 

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

 صخيرات هو الحل الوحيد ألزمةأن اتفاق الأن بالده ترى على املشهد الليبي، وشدد وزير الخارجية املصري " سامح شكري" 

 مجال أنه الية. وأضاف وزير الخارجية املصري دون تسوية سياسقدرة ليبيا على محاربة اإلرهاب  ليبيا. واستبعد " شكري "

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

خلية لليبيا وعبر عن دعمه لسيادة ووحدة البالد. ودعا البيان الليبيين إلى االلتزام بالحوار الشامل والتداول الشؤون الدا

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

 النواب مناقشة التشكيلة الحكومية ومنحها الثقة ملباشرة مهامها. السياسية في ليبيا، باإلضافة إلى طلبهم من مجلس 

ها ليبيا، دول عربية بين 0عن تحديدها للفترة الزمنية التي ستسدد خاللها قيمة ودائع مالية تعود لعدد في يناير أعلنت مصر و 

مليار دوالر كوديعة ليبية ملساعدة  7قد سبق له استالم مبلغ  املصري  املركزي  بنكف مصر بأن الااعتر حي  تضمن اإلعالن 
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االقتصاد املصري، وقد أنكر اإلعالم املصري خالل السنوات املاضية وصول هذه الوديعة واتهم السلطات الليبية آنذاك 

 بتقديمها لجماعة اإلخوان املسلمين في مصر. 

صري " طارق بوزير البترول امللتقى ط " مصطفى صنع هللا " القاهرة وافرئيس مجلس إدارة املؤسسة الوطنية للنوزار في يناير 

  .املال " تناول اللقاء سبل الشراكة النفطية بين الدولتين

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

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

 توقعات:

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

األزمة بها، يؤكد محورية ومركزية القضية الليبية بالنسبة للمؤسسة العسكرية في مصر، وهو املستند على تكليف أمنيين 

 .من تهديدات لألمن القومي املصري ملصري ملا تشكله التوترات في ليبيا وعسكريين ملتابعة األوضاع في الجوار ا

ي فوقد يؤثر على نجاح الوساطة املصرية رغم دينامية تحركها تجاه األزمة الليبية وقدرتها على جمع أطراف عديدين من األزمة 

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 ودعمهم  أن تنامي نفوذ روسيا بشرق ليبيا ، كماحفتر

 املشترك ألطراف النزاع في شرق ليبيا.

رقة ضمن عن طريق استخدام ليبيا كو  قانونيةوبيين في ملف الهجرة غير الر كما أنه من املتوقع أن تسعى مصر للتفاوض مع األو 

فتتاح معبر حدودي بالقرب من واحة افهم دعوة الرئيس املصري لدراسة  تحاد األوروبي، ويمكنأوراقها التفاوضية مع اال

اس مع ، والتمبالجنوب الليبي انونيةالهجرة غير القمن طرق ر إلى رغبة الجانب املصري في االقتراب أكثر يشي ةالجغبوب الليبي

 ط الحدودي الليبي مع دول الجوار.د أوروبي على األرض ضمن الشريو جأي جهود أوروبية قد تقود لو 

تحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية من أجل دعم رؤيتها لطبيعة د مصر من تأثيرها داخل منظومة االومن املتوقع أن تزي

 وآليات الحل اإلقليمي للمشكلة الليبية. 
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 :الجزائر

 غاربيةالتقى وزير الشؤون املو لعاصمة الجزائرية ارئيس املجلس األعلى للدولة " عبد الرحمن السويحلي "  مطلع شهر يناير زار

تأكيد موقف بالده الداعم لحوار سياس ي شامل في ليبيا عبد القادر مساهل " الذي أعاد  والجامعة العربية " واالتحاد اإلفريقي

 ضمن إطار االتفاق السياس ي الليبي املوقع في الصخيرات. 

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

اولة مللف الليبي على طيرو " في العاصمة الفرنسية، وكان اإير الخارجية الفرنس ي " جان مارك وآخر التطورات خالل لقائه وز 

ستراتيجي الثنائي بين فرنسا والجزائر، وأكد " مساهل "  أن مباحثات الجانبين ركزت على دراسة آفاق الحلول املمكنة الحوار اإل 

 ستقرار وسيادة ليبيا. على حد تعبيره. التي تضمن وحدة وا

 من بلدية وضمن الجهود املتواصلة للجزائر للتواصل مع كافة األطراف الليبية
ً
باإلضافة إلى  مصراتة، الفاعلة استقبلت وفدا

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

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

 عن التدخالت األجنبية. 
ً
 الليبية تتطلب توافق الفرقاء الليبيين بعيدا

ي العاصمة فة ملتابعة األزمة الليبية، والتي انعقدت وعبرت الجزائر عن دعمها للقمة رفيعة املستوى للجنة األفريقية املشكل

في حل األزمة الليبية حي  ر مهمة بن أعمال هذه القمة تعتإالجزائري " عبد القادر مساهل "  الوزير الكونغولية، حي  قال

 عن أي تدخل خارجي. وعبر ر اعتبر 
ً
عبد املالك  ء الجزائري "ار ئيس الوز أن أفريقيا معنية بإتمام املسار السياس ي في ليبيا بعيدا

ن ع سالل " التزام بالده بهذه املواقف ودعم الوساطة اإلفريقية، وفي سياق تنسيق الجهود اإلقليمية، كشفت مصادر جزائرية

عبد الفتاح السيس ي " للعاصمة الجزائرية لبح  تطورات األزمة في ليبيا. والتحضير ملؤتمر حوار  "زيارة مرتقبة للرئيس املصري 

 صالحة يضم كافة مكونات املجتمع الليبي بحسب املصادر الجزائرية. وم

 توقعات: 

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

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

ستزيد من ترسيخ عالقاتها مع األوروبيين وخاصة إيطاليا عبر بوابة األزمة الليبية، في ظل قدرة و  اع الليبياإلفريقي في حل النز 

هي تشكل ي فلصحراء. وبالتالوامتالكها لنفوذ واسع ضمن دول اقانونية الجزائر على مواجهة التحديات األمنية والهجرة غير ال

ستراتيجي يمكن االعتماد عليه بالنسبة لألوروبيين في ظل توتر عالقة االيطاليين بمصر، وفي ظل انفالت األوضاع في إشريك 
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ليبيا، وضعف السلطات في تونس. الجزائر من خالل سياستها الثابتة إزاء التطورات في ليبيا ستشكل مصدر ثقة للكثير من 

 على أي و أطراف األزمة الليبية، وه
ً
 ساطات تقودها لحل النزاع بليبيا.ذا سينعكس إيجابا

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

 .ليبيا إلىأي معالجة سياسية قادمة في  موقع الضامن للتيارات اإلسالمية هاخصومها الليبيين مما قد يمنح

 تشاد:

لتسلل  محتمل ذلك لوجود "خطر معلال ،إغالق الحدود البرية مع ليبيالبير باهيمى باداكيه " أأعلن رئيس الوزراء التشادى "

فقات مناطق عمليات عسكرية. واستمرت تدتشادية املتاخمة للحدود الليبية عالن حكومته للمناطق الإباإلضافة إلى  ،إرهابي"

علن أ رة غير الشرعية في الداخل الليبيالشرعيين في الدخول عبر تشاد نحو ليبيا، وضمن جهود مكافحة الهجاملهاجرين غير 

 مهاجر غير شرعي يحملون جنسيات تشاد ومصر إلى بلدانهم. 00يل حالهجرة منطقة توكرة عن قيامه بتر جهاز مكافحة 

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

 أنه البد من  اجزء
ً
ديبي " وجود  "الليبية. واستبعد شراكه في حل األزمة إمن الحل في ليبيا، وأضاف أن األمم املتحدة فهمت أخيرا

ينا لحفتر مرتين في أنجام هالووصل الرئيس التشادي لهذه القناعة بعد استقب ،طموحات سياسية شخصية لدى " حفتر "

بحسب تصريح " ديبي " ملجلة " جون أفريك". ونفى الرئيس التشادي قيام بالده بتزويد أي طرف من أطراف النزاع في ليبيا 

 بالسالح. 

 توقعات:

ن مجلس مستراتيجية مع خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي املعين إيه أن تشاد نجحت في تشكيل عالقة ف ال شكمما 

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

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

 للسلطات التشادية إال أن هذا األمر لم يدفع التشاديين إلى اتهام " حفتر " بدعمهاخليفة حفتر، وتشكل هذه الجما
ً
 .عات تهديدا

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

ن تشاد ستزيد من ترسيخ عالقاتها مع األوروبيين من خالل تعاونها الطيران التابع لعملية الكرامة هو من قام بقصفها. كما أ

تحاد األوروبي سينشط في الجنوب الليبي خالل األشهر نه من املتوقع أن االإ، حي  قانونيةعهم في مواجهة الهجرة غير الم

 القادمة ملواجهة تدفق املهاجرين ومنع وصولهم للساحل الليبي. 
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 السودان:

ة ال اللجنة األفريقية رفيعة املستوى في العاصممالسوداني "حسبو عبد الرحمن" خالل مشاركة بالده في أعجدد نائب الرئيس 

 وبمساعدالكونغولية، موقف السودان الرافض ألي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، واعتبر أن الحل يج
ً
ة من ب أن يكون ليبيا

 تحاد اإلفريقي وأن يشمل كل أطراف األزمة.اال

ستوى العسكري، أشار تقرير صادر عن األمم املتحدة نشر في يناير، لوجود نشاط لحركتين سودانيتين متمردتين داخل وعلى امل

التراب الليبي، بعد هروبهما من هجوم للجيش السوداني في دارفور. وأعاد التقرير األممي التأكيد على وجود مليشيا جيش تحرير 

 داخل ليبيا بسبب تبني السودان لليبي، ويرجع التقرير تمركز حركتي التمردجناح ميني ميناوي بالجنوب ا –السودان 

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

 ا على الدعم العسكري.ليبيا وستقوم باستئناف أعمالها العسكرية ضد الجيش السوداني في دارفور بعد حصوله

شرعيين رين غير الالسلطات السودانية املئات من املهاج أوقفتوضمن جهود السوادن ملواجهة أعمال التهريب بين البلدين، 

  .يقهم لدخول ليبيا بطرق غير شرعيةفريقية كانوا في طر إيحملون جنسيات 

الدراسية من  ع الرسومالسودانيين الدراسين في ليبيا من دفإعفاء الطلبة بن بالسفارة السودانية في ليبيا و طالب مسؤولو 

بتدائية حتى الثانوي، حي  أشار الجانب السوداني لقيام السودان بإعفاء الطالب الليبيين حتى مرحلة الثانوي من املرحلة اال 

. ونوه املسؤول السوداني إلى أن أعداد الطلبة اللي
ً
يتجاوز  بيين بالجامعات السودانيةدفع الرسوم الدراسية ويتم قبولهم مجانا

 طالب. 0111

 توقعات: 

تحاد اإلفريقي لحل األزمة الليبية، خاصة وأن االتفاق السياس ي الذي دعمته األمم م السودان جهود االيدعمن املتوقع أن 

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

تحاد اإلفريقي باألزمة الليبية، كما أن السلطات األمنية والعسكرية بي، وعبر تقوية دور االالتي تشكلها دول الجوار اللي

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

ات األمنية وبناء املؤسس قانونيةعناوين مواجهة الهجرة غير الة مع توقع وصول األوروبيين للجنوب الليبي تحت املنطقة خاص

 وتقوية السلطات الحدودية الليبية. 
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 النيجر:

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

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

 الخيالي. 

عابرين النيجر ال قانونيينن أعداد املهاجرين غير الة املنظمة الدولية للهجرة لدى النيجر فإوبحسب تصريح لنائبة رئيس بعث

شراكة مع  تأقيم، حي  الهجرةموجات وروبي ملواجهة للوصول إلى شواطئ ليبيا قد انخفض بشكل كبير، كنتيجة للتحرك األ 

م األنشطة التنموية بدول عدأنشطة مواجهة الهجرة و  مليار يورو لدعم 0.22النيجر ودول إفريقية عبر تمويل صندوق بقيمة 

 املصدر والعبور. 

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

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

 . أو املجرمين من جميع األنواع مالذ للجماعات اإلرهابية

 توقعات:

 للنيجر لالستعانة 
ً
، واتساع األزمة في ليبيا، سيعطي مجاال

ً
استمرار أعمال التهريب بين ليبيا والنيجر ال يبدو أنها ستتوقف قريبا

في مجاالت مكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية، باإلضافة إلى االستفادة باألوروبيين والحصول على دعمهم املالي واللوجستي 

 إل من مشاريع تنموية ممولة من اإلت
ً
حصائيات األوروبيين قد أسهمت في خفض معدل املهاجرين حاد األوروبي يبدو أنها ووفقا

 العابرين للنيجر أو املنطلقين منها تجاه الساحل الليبي. 

ا:   الجامعة العربية ثانيا

 على مستوى املندوبعقد في القاهرة خالل األسبوع األول من شهر يناير، بمقر جامعة الدول العربية اجتم
ً
 تشاوريا

ً
ن ياعا

ن لدى الجامعة، تناول األوضاع الراهنة في ليبيا وجددوا من خالله موقف جامعة الدول العربية الداعم ملسار يالدائم

فاق السياس ي الليبي. وفي السياق ذاته التقى املبعوث الخاص لجامعة الدول العربية لدى ليبيا الصخيرات ومخرجات االت

التونس ي صالح الدين الجمالي، باملبعوث األممي مارتن كوبلر، وأعلن الجمالي عن استعداد الجامعة لرعاية أي حوار مستقبلي 

 .بين األطراف الليبية
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ف املبعوث العربي عن وجود مساعي تقودها الجزائر ومصر باإلضافة إل تونس من أجل وبعد أيام من لقاء املبعوث األممي كش

جمع الفصائل الليبية على مائدة الحوار، وفي نفس السياق أبدى مكتب البرملان العربي دعمه للوساطات التي تقوم بها دول 

 الجوار الليبي لتسوية أزمة ليبيا. 

ية، عن مقترح إقامة صندوق للتضامن مع الليبيين يموله أعضاء الجامعة العربية وأعلن املبعوث الخاص لجامعة دول العرب

  .ورجال األعمال

وأجرى األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط خالل شهر يناير عدة لقاءات مع مسؤولين تونسيين وجزائريين، 

الغيط بو أ الصدد، وفي السياق ذاته شاركملناقشة تطورات األوضاع في ليبيا ودور الجامعة في دعم الوساطات اإلقليمية في هذا 

 ،ي املوقع في الصخيرات ومخرجاتهد بالقاهرة وجدد من خالل مقرراته دعم االتفاق السياس في أعمال مؤتمر دول جوار الذي عق

ز السراج وشدد على أهمية تجنب التصعيد العسكري في ليبيا على حد تعبير أبو يلقاًء مع رئيس املجلس الرئاس ي فاعقد كما 

 الغيط.

 توقعات: 

 مل
ً
 داعما

ً
بادرات دول الجوار الليبي، باإلضافة إلى دعم التوجه املصري والتونس ي يمكن لجامعة الدول العربية أن تلعب دورا

والجزائري املشترك إليجاد آليات ناجحة لتفعيل االتفاق السياس ي في ليبيا وتنفيذه تحت مظلة زعماء هذه الدول، ولكن من 

 صريةامل رؤيةال مع تتناقضرؤية بوزير الخارجية املصري األسبق أحمد أبو الغيط بقيادة لجامعة تتقدم اغير املتوقع أن 

 .آلفاق الحل لألزمة الليبية الرسمية في النظر

وجمعت إلى جانب  7102لكن جامعة الدول العربية من املمكن أن تلعب دورا أكثر فاعلية من خالل الترويكا التي تأسست نهاية 

واألمم املتحدة ممثلة في بعتثها إلى ليبيا. غير أن الدور العربي الذي وصفه املبعوث العربي إلى ليبيا الجامعة االتحاد اإلفريقي 

ات تتعلق بإمكانية التأثير على املتناقضات داخل املنظومة الدولية ممثلة في الخالفات األوروبية البينية تحديباملفكك سيواجه 

اهيك عن تحديات تعارض سياسات القوى الكبرى في مجلس األمن تجاه القضية واألوروبية األميركية واألوروبية الروسية ن

  الليبية.

ا:   فريقي اإلتحاد األثالثا

 لالتحاد األفريقي ضمن جهوده املتواصلة منذ اشهر، لحل األزمة الليبية, حي  أعلن وزير 
ً
شهد شهر يناير نشاطا واضحا

بالده استضافة قمة أفريقية على مستوى رؤساء الدول حول األزمة خارجية الكونغو جون كلود غاكسو مطلع الشهر نية 

ة ة وتقديم الحلول لألزمة الليبيوزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة على أهمية دراس ئهالليبية، وشدد غاكسو بعد لقا
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تحاد اال النزاع في ليبيا تحت مظلةوية التي وصفها بالنزاع اإلفريقي، مما يؤكد محاوالت االتحاد األفريقي للمساهمة في تس

 األفريقي.

ي وزير الخارجية املصر نائب تحاد وجوار ليبيا بحضور قية رفيعة املستوى لرؤساء دول االوانتظمت أعمال اللجنة األفري

د رفيع ادريس دبي رئيس تشاد، باإلضافة إلى مبعوث اإلتحإتحاد األفريقي ، والرئيس الدوري لالحمدي لوزا اإلفريقيةن ؤو للش

أمام وزا ل لعمامرة. واستعرضالجزائر رمضان املستوى إلى ليبيا رئيس تنزانيا السابق جاكايا كيكوتي وكذلك وزير خارجية 

 .نتائج اجتماع دول جوار ليبيا الذي عقد في القاهرة لتسوية األزمة الليبية وعرضبالده  اللجنة األفريقية جهود

ين الذي أشار في كلمته إلى معاناة الليبيز السراج، ياملجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق فاوشهدت أعمال اللجنة مشاركة رئيس 

جراءات فورية إاإلفريقي واملجتمع الدولي اتخاذ تحاد باإلضافة إلى مطالبته اال ،ل التنظيمات اإلرهابية بحسب وصفهمن تغلغ

د. زمة لتدريب وتأهيل الكوادر األمنية والعسكرية بالبال تقود لرفع حظر األسلحة املفروض على ليبيا وتقديم املساعدات الال 

وصفها بجهود املجلس الرئاس ي لتحقيق مصالحة وطنية شاملة في البلد. ووصف التحديات التي  وأعاد السراج اإلشارة إلى ما

 تحول دون حل األزمة الليبية باملفتعلة.

قيا بعد أن تم اختطافه أفري إلى مكانه الطبيعي باعتباره بلداعاد ليبي رفيعة املستوى، أن امللف الواعتبر رئيس اللجنة األفريقية 

انها دولة من بينها دول أوروبية تحركها اعتبارات أمنية تهدد بلد 02من قبل مجموعة االتصال الخاصة بليبيا والتي تجمع 

في إشارة  التنزاني السابق رئيس اللجنةعبر البحر املتوسط بحسب التقرير الصادر عن الرئيس قانونية تداعيات الهجرة غير ال

ن تشكيل إ د الدبلوماسيين األفارقة قولهواضحة النتقاده للدور األوروبي في النزاع الليبي. ونسبت صحيفة العربي الجديد ألح

التدخل  عن تناعماال  سابق لالتحاد اإلفريقي تبنى االتحاد اإلفريقي آللية جديدة للتدخل في األزمة الليبية يأتي بعد صدور قرار

 في األزمة الليية.

واختتمت اللجنة األفريقية أعمالها بتقديم رئيسها لتقرير مفصل حول جهودها، وبتجديدها دعم االتفاق السياس ي ومخرجاته  

ير, ااملتمثلة باملجلس الرئاس ي ومجلس النواب باإلضافة إلى املجلس األعلى للدولة. وأعلنت عن نيتها زيارة ليبيا في شهر  فبر 

وناشدت مجلس النواب واملجلس الرئاس ي العمل على الوصول إلى نهج شامل لحل األزمة وتشكيل حكومة توافقية وجيش واحد 

 في ليبيا.

وفي السياق ذاته عبر املبعوث األممي مارتن كوبلر عقب لقاء جمعة مع رئيس الكونغو برازفيل دينيس ساسو عن شكره لعقد 

وى ملناقشة وجهات النظر حول األزمة الليبية وجدد دعمه لالتفاق السياس ي الليبي املوقع في اجتماع اللجنة رفيعة املست

 الصخيرات.
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فريقية لت العديد من القضايا األ التي تناو سا نفر  -يا واحتضنت العاصمة املالية باماكو منتصف شهر يناير أعمال قمة إفريق

ملانيا الذي أحضور وزير خارجية وذها بالقارة اإلفريقية. وشهدت القمة ذات االهتمام املشترك مع فرنسا التي تحافظ على نفو 

هجرة غير بمتابعة قضية ال ملانياأما يؤكد اهتمام  ؛زيارة طرابلس أواخر العام املاض يرافق وزير الخارجية الفرنس ي وسبق لهما 

انيا ودول ملواجهة هذه امللفات الهامة بالنسبة ألمل ومكافحة اإلرهاب والتركيز على العمل مع فرنسا واملنظومة اإلفريقية قانونيةال

 اإلتحاد اإلفريقي. 

 عن دعمه للجهود اإلقليمية والدولية لحل النزاع يوشارك رئيس املجلس الرئاس ي فا
ً
ز السراج بالقمة املشتركة وعبر مجددا

ما لالتفاق السياس ي الليبي ومخرجاته، كالليبي، وحافظت القمة من خالل مقرراتها النهائية على الغطاء اإلقليمي والدولي 

 في وجهات النظر بين مصر والجزائر إزاء تطورات العملية السياسية في ليبيا. وأكد وزير الشؤون املغاربية 
ً
شهدت تقاربا

هتها جواإلتحاد اإلفريقي عبد القادر مساهل أن تحقيق السلم واالستقرار بليبيا كانا من ضمن املحاور الرئيسية للقمة. ومن 

لها بحسب رئيس الحكومة املصري السابق ابراهيم محلب  ةاعتبرت مصر بأن األوضاع في ليبيا تشكل أولوية خاصة بالنسب

 والذي حضر إلى القمة ممثال عن الرئيس املصري عبد الفتاح السيس ي.

تحاد لدول اال 72القمة  أبابا مت أواخر شهر يناير في العاصمة األثيوبية أديسأوضمن سياق العمل اإلفريقي املشترك الت

سراج مقعد ز الياإلفريقي، وناقشت القمة العديد من القضايا األفريقية وملف الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها. وشغل فا

ليبيا خالل أعمال القمة. والتقى على هامش أعمالها الرئيس املصري عبد الفتاح السيس ي نظيره الكونغولي ساسو نغيسو وبحثا 

زمة الليبية، وأفادت مصادر صحفية مصرية أن السيس ي عبر عن رفضه األفريقية رفيعة املستوى لحل األ  ورات جهود اللجنةتط

ها، دعمه ملؤسساتها الوطنية وسيادتها ووحدة ترابنفسها للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا، ونقلت عنه املصادر 

زمة الليبية. كما تطرق األمين العام لألمم اإلقليمية والدولية في مواجهة األ لجهود باإلضافة إلى دعوة مصر لضرورة تكامل ا

املتحدة أنطونيو غوتريش للملف الليبي أثناء لقاء جمعه مع رئيس الحكومة الجزائري عبد املالك سالل، وجدد الجانبان دعمهما 

اس ي مة اإلفريقية باإلضافة إلى تأكيد دعمها لالتفاق السيللحل السياس ي في ليبيا. وهذا ما ذهبت إليه املقررات الختامية للق

 الليبي ومخرجاته. 

اإلضافة إلى ن في تنسيق جهودهما بيئر ومصر للتأكيد على رغبة الجانبكما سبقت القمة األفريقية اتصاالت مكثفة بين الجزا

 ية.إلفريقي في تقديم حلول جديدة لحل األزمة الليبتحاد ام دور االتونس من أجل االسهام في حل األزمة الليبية. باإلضافة إلى دع

 : توقعات

ن متحاد اإلفريقي من موقعه ضمن جهود حل األزمة الليبية، ويشكل دعم جامعة الدول العربية لالتحاد من املتوقع أن يعزز اال

 خالل ترويكا الجامعة واالتحاد واألمم املتحدة 
ً
 لجعله قريبا

ً
 قويا

ً
يجد نفسه س تحاد األوروبيالليبية، كما أن االمن األزمة رافدا
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 بالحوار مع اال
ُ
، كما أنه من ملزما

ً
تحاد اإلفريقي بخصوص قضايا الهجرة واإلرهاب وحل النزاعات في القارة وليبيا خصوصا

  في حال استمر التقارب الثنائي بين البلدين. يتحاد اإلفريقمصر والجزائر في تدعيم قدرات اال املتوقع أن تنجح

ا:   تحاد األوروبيالرابعا

ألف يورو إلى ليبيا وأفغانستان  211مليون و 72أعلنت املفوضية األوروبية مطلع يناير عن تقديمها مساعدات إنسانية  بقيمة 

مليون يورو، ومن جهتها  0ها بالهشة في املفوضية األوضاعالتي وصفت ى الصومال، كان نصيب ليبيا منها ومصر باإلضافة إل

مة الوفاق س ي لحكو تحاد للمجلس الرئاوروبي فيديريكا موغيريني دعم االتحاد األ مثلة الشؤون الخارجية ملفوضية االأكدت م

 للبيان الصادر إالوطني، وقالت 
ً
ن البعثة عن  املبادرات املطروحة في السياق اإلقليمي تهدف للوصول لنتيجة فعالة، وفقا

الذي صدر عقب لقاء موغيريني مع فايز السراج، وشددت موغيريني على التزام اإلتحاد األوروبي بدعمه األوروبية لدى ليبيا، 

 للعملية السياسية في ليبيا ،باإلضافة إلى ملفي الهجرة ومراقبة الحدود. 

ا موغيريني على هامش أعمال منتدى دافوس وفي سياق تعاطي املفوضية األوروبية مع األزمة الليبية، عقدت فيديرك

ه شدد الشاهد " أن“االقتصادي، لقاًء مع رئيس حكومة تونس "يوسف الشاهد " تناول اللقاء تطورات األوضاع في ليبيا، وذكر 

تى حعلى أهمية املبادرة املطروحة من قبل الرئيس التونس ي " الباجي السبس ي " لتنظيم التعاون بين تونس ومصر والجزائر 

الوصول إلى حل سياس ي لألزمة الليبية. ويؤكد تصريح الشاهد التوجه اإلقليمي وجوار ليبيا من أجل السعي لبلورة حل إقليمي 

 يسهم في دعم جهود املنظومة األوروبية واألممية العاملة على إنهاء النزاع في ليبيا.

تحاد األوروبي من ة دول االية فاليتا، حذر رئيس الحكومة املالطيقبيل القمة األوروبية املزمع عقدها في فبراير بالعاصمة املاطل

ليبيا وطالب بتحرك أوروبي عاجل ملواجهة هذا االرتفاع من القادمين  قانونيينفي أعداد املهاجرين غير ال رتفاع غير مسبوق ا

يطاليا دعم اتفاق تعقده إإلى وروبي تحاد األ اعات املفوضية األوروبية ودعا االاملتوقع، جاء تحذير جوزيف موسكات خالل اجتم

ملياه حتى تشمل ا عملية صوفيالعمليات البح  واإلنقاذ التابعة  مع ليبيا ملواجهة الهجرة غير الشرعية من خالل توسيع

ملنع  جراءات سريعةإلى توقعات موسكات، ودعوا التخاذ اإلقليمية الليبية. وساند مسؤولون أوروبيون تصريحات صحفية ع

 املهاجرين من الوصول إلى أوروبا انطالقا من ليبيا. 

وجدد رئيس الوزارء املالطي دعوته أمام البرملان األوروبي، لدول اإلتحاد بالتحرك العاجل إزاء تصاعد أعداد املهاجرين القادمين 

لى ية بعقد اتفاق مع الجزائر ومصر باإلضافة إمن شمال افريقيا، وجدد موسكات خالل شهر يناير مطالبته للمفوضية األوروب

 تفاق الذي عقد مع تركيا قبل أشهر.مشابه لال  -الطا دعمها باألموال التي اقترحت م -ليبيا 
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وفي املقابل قوبلت دعوات مالطا املتكررة خالل شهر يناير، برفض أوروبي حي  أعلن مسؤول شؤون الهجرة في املجلس 

 هذا الرفض األوروبي "دميتريس افرام
ً
وبولوس" معارضة املفوضية األوروبية لشؤون الالجئين عقد اتفاقية مع ليبيا، مرجعا

مسؤولي  افراموبولوس" إلى عدم تمكن“لعدم تمكن ليبيا من تحقيق األمن واالستقرار بعد سقوط النظام الليبي السابق، وأشار 

قضية الهجرة غير الشرعية وأنهم لم يتمكنوا من التواصل مع  اإلتحاد األوروبي من التواصل باملسؤولين في ليبيا ملناقشة

 ألف مهاجر غير شرعي بليبيا.  011الليبيين. وكشف املسؤول األوروبي عن وجود 

عن وجود انقسامات داخل اإلتحاد حول  ةورفضت املفوضية األوروبية مقترح مالطا، وكشفت صحيفة الغارديان البريطاني

، ونقلت عن مسؤولة الخارجية باإلتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني نية اإلتحاد االكتفاء لقانونيةار سبل مواجهة الهجرة غي

 بوضع خطط تدريب لخفر السواحل الليبي، ونفت أي توجه لعقد اتفاق مع ليبيا مماثل لالتفاق األوروبي مع تركيا.

 برنامجه لتدريب خفر السواحل الليبي، وبحسب البيان الصادروأعلن اإلتحاد األوروبي نهاية الشهر، عن بدء املرحلة الثانية من 

يان بأن وقال الب ملية األوروبية البحرية البحرية صوفياعن املفوضية فإن اإلتحاد سيقوم بتدريب دفعة جديدة ضمن الع

عام الجاري ة البرنامج التدريب سيشمل عمليات البح  واإلنقاذ وسيواصل اإلتحاد تدريب عناصر خفر السواحل الليبي طيل

 داخل مركز تدريب بجزيرة كريت.

  :توقعات

هي األولوية املوحدة بالنسبة لالتحاد األوروبي ومؤسساته، ولكن طريقة التعامل معها تختلف  قانونيةتبدو قضية الهجرة غير ال

من بلد إلى آخر داخل املنظومة األوروبية، وتظهر أكثر خالفات األوروبيين عند تعاملهم مع الوضع في ليبيا، ويبدو أن هذه 

خاصة جنوب القارة، للتعامل مع األوضاع في ليبيا. ويمكن  االنقسامات ستقود لتحركات فردية أو ثنائية داخل دول اإلتحاد

اإلشارة ملواقف مالطا وإيطاليا الحادة داخل املنظومة األوروبية للداللة على هذا النمط من العالقة املتوترة داخل مؤسسات 

 .تحاد األوروبيالا

ئاس ي لفترة طويلة، وسيرغم األوربيين املجلس الر  يستمريتلقاه املجلس الرئاس ي قد ال إلى أن الدعم الذي كذلك يكن التنويه 

عن  يعجز الرئاس ي الهجرة والجريمة املنظمة واإلرهاب، من املتوقع أنموجات بااللتزام بتعهدات متعلقة بمجاالت مكافحة 

 للقوى الداعمة ملخرجات االتفاماإليفاء بها، وبالتالي سيش
ً
 سياسيا

ً
ؤسسات خل مق السياس ي الليبي داكل هذا العجز حرجا

 تحاد األوروبي. اال
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 :يطالياإ

من هر يناير خالل شالتصريحات الصادرة عن املسؤولين اإليطاليين على كافة املستويات الرسمية والسياسية تتبع من خالل 

 مع األزمة إلية أو خارجها، فإنه يمكن القول حي  عددها أو مكانة أصحابها داخل الحكومة اإليطا
ً
ن أكثر الدول األوروبية تفاعال

 على تداعياتها هي إيطاليا. شكلت مسألة موقع 
ُ
 "خليفة حفتر"القائد العام للجيش الليبي التابع ملجلس النواب الليبية وتركيزا

 على خارطة حل األزمة في ليبيا، الجزء األبرز في مواقف االيطاليين إزاء النزاع الليبي خالل يناير. 

فتر " بل في ح أن القضية ليست ممثلة في "الخارجية بمجلس الشيوخ اإليطالي قد اعتبر " بيير كازيني " رئيس لجنة الشؤون فل

سا في ليبيا، من تحركات فرن تململهمصر، في إشارة واضحة إلى  التي وصفها بأنها تمتد من دول أوروبية حتىو القوى التي تدعمه 

ناك مفر من توضيح األمور معها في إشارة واضحة لوجود خالفات حادة بين فرنسا وإيطاليا وقال " كازيني " أنه لم يعد ه

 بخصوص التعامل مع القضية الليبية. 

من جهته جدد وزير الداخلية اإليطالي " أنجيلينو ألفانو" نفي بالده لالتهامات املوجهة من قبل مجلس النواب وحفتر باقتصار 

كطرف من أطراف األزمة، وجدد خالل يناير موقف إيطاليا الذي قال إنه يسعى لتحقيق اتفاق  دعم إيطاليا للمجلس الرئاس ي

 شامل بين كل األطراف الليبية ويضم خليفة حفتر.

وقام وزير خارجية إيطاليا " ماركو ميني " بزيارة للعاصمة الليبية، أعلن خاللها اتفاق إيطاليا واملجلس الرئاس ي على تفعيل 

في أقرب وقت ممكن، ومن جانبه أكد وزير الخارجية املفوض  طاليا ملواجهة الهجرةبين ليبيا وإي 7101و 7112 اتفاقيتي عام

بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " اتفاق الجانبين على إطالق مشاريع مشتركة تتعلق بمكافحة الهجرة وتهريب الوقود 

 الليبي عبر البحر املتوسط. 

املؤتمر الصحفي املشترك، أن هذه املشروعات ستعطي أهمية خاصة ملناطق الجنوب الليبي، باإلضافة  وأعلن " سيالة " خالل

إلى تفاهمات خاصة باألمن. وفي ختام زيارة الوفد اإليطالي قام السفير اإليطالي الجديد "جوزيبي بيروني" بتقديم أوراق اعتماده 

 وةمة طرابلس، واعتبرت هذه الخططاليا إعادة افتتاح سفارتها بالعاص، وأعلنت إي"ز السراج يلرئيس املجلس الرئاس ي " فا

لجديد بعقد وقام السفير اإليطالي ا قانونية.ساعدتها في مواجهة الهجرة غير المن جانبها بتحقيق االستقرار في ليبيا وم امالتز ا

قة اليا استئناف منح تأشيرات الدخول ملنطلقاء مع رئيس املجلس األعلى للدولة " عبد الرحمن السويحلي" أعلن بعده نية إيط

" الشينغن" من السفارة اإليطالية بطرابلس. باإلضافة إلى إعادة الرحالت املباشرة بين طرابلس وروما.  وأعلن " بيروني" عن 

لسفير ا ميغاوات ملدينة طرابلس لغرض ربطها بالشبكة العامة للكهرباء بليبيا. والتقى 721قرب وصول محطة كهرباء بقدرة 

 اإليطالي محافظ مصرف ليبيا املركزي. 
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 على اللقاء الذي جمعوبعد عودته من زيارته الخاطفة لطرابلس، قال وزير الخارجية اإليطالي مع
ً
 حفتر باملسؤولين لقا

 . رإيطاليا ملزيد من العمل للحصول على دور قيادي في األزمة الليبية عبر الحوار مع حفتنه دفع إ، العسكريين الروس

ورافقت زيارة الوفد اإليطالي للعاصمة الليبية، أنباء إعالمية تحدثت عن زيارة رئيس وكالة أمن املعلومات واألمن الخارجي 

ناء عة لحكومة اإلنقاذ الوطني أثاإليطالي " ألبرتو مانيني" لطرابلس، وأنه تعرض لهجوم ومحاولة اختطاف على يد قوات تاب

البعثة األممية لدى ليبيا ومسؤول الترتيبات األمنية اإليطالي " باولو سيرا"، مما دفع رئيس اللجنة ده مع املسؤول األمني بو جو و 

 البرملانية الخاصة باألمن " جاكومو ستوكي" لنفي صحة هذه األنباء.

عداد إيطاليا واست وفي محاولة لتبديد التوتر مع مجلس النواب، أعلن وزير الخارجية اإليطالي تأييد بالده لدولة ليبية موحدة،

 عن إلرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى املنطقة الشر 
ً
القائد العام للجيش التابع ملجلس النواب قية، إال أن الرد جاء نقال

لعسكريين بيا، باإلضافة إلى ابرفض هذه املساعدات واشتراطه الستالمها سحب إيطاليا لقطعها البحرية املتمركزة قبالة لي

دين في مصراتة لحماية املستشفى امليداني العسكري الذي قدمته إيطاليا دعما لقوات عملية البنيان املرصوص قبل و جاملو 

د العسكري والنفوذ املتنامي و جر رفضه للو خليفة الغويل " جدد خالل شهر يناي" هر. يذكر أن رئيس حكومة اإلنقاذ أش

 يطاليين داخل مصراتة والغرب الليبي. لإل 

" كوبلر"  د  عو  ،الذي وصف اللقاء باملثمر زير الخارجية اإليطالي مع رئيس البعثة األممية لدى ليبيا " مارتن كوبلر"واجتمع و 

إشارة إيجابية على دعم الشعب الليبي. ومن جهته أعلن " ألفانو" أن حكومته ال تزال متمسكة إعادة افتتاح السفارة اإليطالية 

 له في الوقت الراهن على حد تعبيره. وجدد الوزير اإليطالي دعمه للحل السياس ي عقب  باالتفاق السياس ي الليبي وال ترى 
ُ
بديال

 اللقاء الذي جمعه في تونس مع الرئيس " الباجي السبس ي".

يشيات من قبل من وصفتهم بمل كشفت مصادر أمنية إيطالية عن تعرض قارب صيد إيطالي إلطالق نار قبالة ساحل مدينة درنة

منت الحادثة مع تداول وسائل اإلعالم املوالية ملجلس النواب لفيديو مصور يظهر إطالق النار باتجاه قارب قالت إن ، تزاةليبي

على متنه أسلحة قادمة من مصراتة ومتجهة ملدينة درنة لدعم مجلس شورى مجاهدي درنة. ولم تعلن السلطات اإليطالية 

 الواقعة.  الرسمية عن موقفها أو اتخاذها إجراءات إزاء هذه

 وقبل أيام من استالم الرئيس األمريكي الجديد " دونالد ترامب " ملهامه، قالت صحيفة " الستامبا " اإليطالية 
ً
 عن نقال

برة خن مسؤولين في اإلدارة األمريكية الجديدة كشفوا عن سعي إدارة " ترامب " لالستفادة من الإدبلوماسيين إيطاليين، 

تمثلة في ملف يبي. وحدد الجانب اإليطالي بحسب الصحيفة للمسؤولين األمريكيين أولويات إيطاليا املللاإليطالية في فهم امللف ا

 ومكافحة اإلرهاب.  قانونيةالهجرة غير ال
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ن كانا ايناير عملية تفجير لسيارة ملغومة في محيط السفارة اإليطالية بعد أيام من إعادة افتتاحها، وقتل شخصشهر شهد 

نى محاولة التفجير التي كانت تستهدف مب اه قوة الردع الخاصة، بأنهما منفذنتائج التحقيق الذي قامت ب بداخلها، كشفت

 السفارة، قبل أن تنفجر في محيطها بالقرب من مبنى وزارة التخطيط. 

يبي اس ي الليطالية عدم سقوط ضحايا في صفوف موظفيها، وأثنت على أداء جهاز األمن الدبلومرة الخارجية اإل وأعلنت وزا

 للبيان الصادر عنها على ضرورة متابعة حادثة التفجير بأقص ى درجات 
ً
واعتبرت أنه قام بعمله على أكمل وجه، وشددت وفقا

 االنتباه من خالل التنسيق مع السلطات الليبية بحسب البيان. 

جلس ال يملك ن املإية " روبرتا بينوتي" فاع اإليطالوفي تطور الفت للموقف اإليطالي الداعم للمجلس الرئاس ي، قالت وزير الد

السيطرة على جميع املناطق في ليبيا، وأضافت أنه يجب محاربة املهربين وتجار املخدرات داخل املياه اإلقليمية الليبية، وطالبت 

ملؤيد لدعم ا . وجددت " بينوتي " موقف بالدهابيعة العملية البحرية األوروبية صوفيالتحقيق هذا التحرك بأن يتم تغيير ط

 خفر السواحل الليبي عبر برامج تدريبية ملواجهة الهجرة وتهريب املخدرات.

من ليبيا نجوم " الذي اعتبر أن أ 2كما شهد يناير تصريح " أنجيلو توفالو" أحد أبرز البرملانيين االيطاليين املعارضين من حركة 

لحكمة بالنسبة للسلطات اإليطالية عدم التيقن من فشل جهود يطاليين، وأشار إلى أنه من غير امسألة وطنية بالنسبة لإل 

األمم املتحدة في بسط االستقرار بليبيا وتطبيق االتفاق السياس ي. ودعا البرملاني البارز إلى الجلوس والتحدث مع جميع األطراف 

 ها. الليبية، وأبدى استعداد حركته للتواصل مع أي طرف من أطراف األزمة الليبية إليجاد حل ل

على املستوى االقتصادي، شهد يناير استئناف شركة إيني اإليطالية ألعمال الحفر للبئر االستكشافي باملنطقة البحرية قبالة 

مع املؤسسة الوطنية للنفط. التي توقعت أن  7112الساحل الغربي لطرابلس، والتي سبق توقيع االتفاقية الخاصة بها سنة 

 من بدء التنقيب.  يوم 20تنتهي أعمال الحفر بعد 

النافذين في  رز وفي سياق متصل، نقلت صحيفة " كوريري ديال سيرا " تأكيد "كلوديو ديسكالزي" رئيس شركة " إيني " وأحد أب

 يعكس التوجه نحو مقاربة واستراتيجية جديدة تبشر بالخير وتجعلأنه "وحفتر  السراج نإيطاليا، األخبار حول لقاء مرتقب بي

" ديسكالزي" "أن ترك الليبيين يعملون لوحدهم داخل بالدهم، دون التدخل الخارجي فإن  دع. و "ليبيا أكثر هدوءً من اآلفاق في 

".ممالتوصل إلى حل يصبح 
ً
 كنا

 توقعات: 

 بالنسبة إليطاليا وهو ما تجمع عليه الحكومة اإليطالية 
ُ
 حقيقيا

ً
من الواضح أن األوضاع في ليييا أصبحت تشكل تهديدا

واملعارضة وكذلك األوساط اإليطالية املختلفة، وبالرجوع للتصريحات الصادرة عن املسؤولين اإليطاليين يالحظ أن رئيس 
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التصريح والحدي  عن األوضاع في ليبيا وتطوراتها، وهذا  و، الخارجية وزعماء املعارضة دائمالحكومة ووزارء الداخلية، الدفاع

بنفس التعامل لدى دول أوروبية وغربية أخرى إزاء األزمة الليبية، باستثناء مالطا حي  نرى املستوى من التفاعل قد ال يقارن 

ك نوب أوروبا. تمستصريحات متكررة ألصحاب املستويات العليا بها تحذر من خطورة األوضاع في ليبيا على استقرار ج

 من راتيجي بالنسبة لهم، ولكنهم ال يجدون مفيطاليين باالتفاق السياس ي الليبي ودعمهم للمجلس الرئاس ي هو أمر استاإل 
ً
را

ب يطاليين يعتبرون التفاهم مع خليفة حفتر ومجلس النواعلى الجانب الليبي، ويبدو أن اإل  التعامل والحوار مع الرافضين لهم

 بالنسبة لهم، وجزء
ً
 ملزما

ً
وستستمر ها. وتنامي النفوذ الروس ي ب ستراتيجية إيطاليا ملواجهة النفوذ الفرنس ي بليبياإ من توجها

اإلرهاب باإلضافة إلى دعم سلطة موحدة في ليبيا ملفات تعهدت إيطاليا بدعمها وإن كان بشكل منفرد في حالة  ة ومكافحةالهجر 

ة النزاع في ار قناع اإلدارة األمريكية بدعم أفكارها ورؤيتها إلدومن املتوقع أن تسعى إل عجزها عن توفير غطاء أممي وأوروبي لها.

ليبيا، ولكن صعود أي مرشح يميني ملنصب رئاسة فرنسا في انتخابات مايو القادم، ربما سيجعل الواليات املتحدة أقرب لفرنسا 

منها إليطاليا. وبالنسبة للعالقة املتوترة مع مجلس النواب وخليفة حفتر، فتحسنها مرهون بعقد تفاهمات إيطالية مع الجانبين 

 نس ي. املصري والفر 

 :مالطا

قال السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت في تغريدة له إنه قد اجتمع بوزير خارجية مالطا جورج فيال وذلك للتباح  حول 

األزمة الليبية وكيفية دعم تطبيق اتفاق الصخيرات واملجلس الرئاس ي من قبل االتحاد األوروبي، حي  استلمت مالطا في شهر 

الدورية لالتحاد وستحاول من خاللها العمل على توحيد املوقف األوروبي إزاء القضايا ذات االهتمام املشترك يناير الرئاسة 

لقاها أي ر السياس ي بها بحسب الكلمة التأو على مستوى دعم املسا ،افحة اإلرهاب والهجرةواملتعلقة بليبيا سواء على مستوى مك

 رئيس الحكومة املالطية. 

 ليبيا ترأسه نائب رئيس املجلس الرئاس ي املقاطع " علي القطراني " ورافقه عدد من أعضاء مجلس كما استقبلت مالط
ً
ا وفدا

النواب، التقى الوفد رئيس الجمهوية املالطية ورئيس حكومتها، باإلضافة إلى عدد من الوزارء املالطيين بينهم وزير االقتصاد 

ستثمارات الليبية بها حتى تستقر األوضاع بليبيا.  وتزامنت الزيارة مع إعالن املالطي الذي أعلن تعهد بالده باملحافظة على اال 

طا فاليتا وبالعكس. وعلى هامش زيارة ملال –الخطوط الجوية اإلفريقية عن بدء تسيير رحالت جوية من مطاري األبرق ومصراتة 

 باإلضافة إلى وفد النواب املرافقين له.  قام علي القطراني بعقد لقاء جمعه باملبعوث األممي لدى ليبيا مارتن كوبلر

 توقعات: 

 
ً
 أوروبيا

ً
مالطا تواصل دعمها لالتفاق السياس ي ومخرجاته، وتأمل من خالل رئاستها الدورية لالتحاد األوروبي أن تحقق توافقا

مل في مصالح اقتصادية تألها أن . ورغم أن مالطا قريبة من املواقف اإليطالية تجاه ليبيا إال الحد من موجات الهجرةيسهم في 
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تحقيقها من خالل املساهمة في إيجاد سلطة ليبية موحدة تضمن مكاسب اقتصادية ملالطا، وتعزز من الدور املالطي داخل 

 املنظومة األوروبية. 

 :بريطانيا

الل شهر يناير، ليبيين خاستمر السفير البريطاني لدى ليبيا " بيتر ميليت " في عقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين وسياسيين 

باإلضافة إلى مسؤولين دوليين مرتبطين بتطورات األزمة الليبية. وكان أبرز هذه اللقاءات، لقاء "ميليت " مع رئيس مجلس النواب 

عقيلة صالح في طبرق والذي أعلن فيه عن تأييده لتعديل االتفاق السياس ي، وموافقته على طلب "صالح " بأن يعاد تشكيل 

 للوزارء من غير الشخصيات املو الرئاس ي من ثالثة أعضاء وأن يتم اختيار رئياملجلس 
ً
لس دة بالتشكيلة الحالية للمجو جسا

قراره بفشل املجلس الرئاس ي في أداء مهامه. وكشف املوقع الرسمي إالرئاس ي. ونقل رئيس مجلس النواب عن السفير البريطاني 

 ألمين العام لألمم املتحدة من أجل تغيير مبعوثها مارتن كوبلر.للنواب، عن تعهد "بيتر ميليت " بالعمل مع ا

وزار "ميليت " طرابلس والتقى محافظ مصرف ليبيا املركزي. وفي السياق ذاته التقى " العجيلي أبوسديل " مقرر املجلس األعلى 

فارة بريطانيا، الشؤون السياسية بسللدولة في العاصمة طرابلس، باملسؤولة عن امللف الليبي بالخارجية البريطانية وسكرتير 

 ناقشوا خالل االجتماع آليات تعديل االتفاق السياس ي وكيفية تحقيق التوافق مع مجلس النواب. 

يا إلعادة منتدى ليب خالل شهر يناير استمرت لندن في احتضان لقاءات تهدف إلى تحريك االقتصاد الليبي حي  عقد فيهاو 

شارك به عدد من رجال األعمال الليبيين في مقابل حضور عدد من الشركات البريطانية والدولية. اإلعمار واالستثمار" والذي 

قالت السفارة البريطانية في ليبيا أن اللقاء االقتصادي ناقش فرص االستثمار في قطاعات النفط والطاقة والبنية التحتية 

 الصحة والكهرباء واملياه.  اتوالقطاع املالي الليبي وقطاع

ضر أعمال املنتدى نائب رئيس املجلس الرئاس ي " أحمد معيتيق" الذي ربط بين حدوث إصالح اقتصادي في ليبيا، وتحقيقها ح

رفض مجلس ل في املقاب. وفي ليبيا لثالثة أهداف هي: محاربة تنظيم الدولة وتوحيد البالد وإعادة االستثمارات بكافة املجاالت

له إقامة املنتدى في لندن أو النتائج املترتبة عليها، وجددوا اتهامهم للمجلس الرئاس ي بانتحال النواب والحكومة املؤقتة التابعة 

 وسائل اإلعالم املؤيدة ملجلس النواب. في جوم وانتقاداتتعرض اللقاء له صفة الشرعية لتمثيل ليبيا. كما

وار ية للقاء تونس والذي جمع أعضاء من لجنة الحوأعلنت بريطانيا عبر سفيرها " بيتر ميليت " عن ترحيبها باملقررات الختام

ميليت" “واألطراف املشاركة باتفاق الصخيرات وبعض الرافضين له، واتفقوا على تعديل بعض بنود االتفاق السياس ي. ونشر 

رؤية بالده لطبيعة الصراع في ليبيا، وأرجع جزء كبير منه للطبيعة  فيها شرحى مدونته الرسمية أواخر شهر يناير مقالة عل



 

 

 7102تقرير شهر  يناير  -الحالة الليبية   33

 

زمتها. وقال الجغرافية للبالد وللخلفيات التاريخية لبناء الدولة الليبية وتأثيرها على الظروف الراهنة وأفق الحل السياس ي أل 

 . "هابيينقنفودة وقضاء قواته على اإلر نه ينهئ الشعب الليبي بمناسبة " تمكن الجيش من تحرير منطقة إالسفير البريطاني 

 توقعات: 

ها طبيعة عالقتها تتحاد األوروبي، طرأ عليها بعض التغييرات، التي فرضاسة البريطانية بعد خروجها من االمما الشك فيه أن السي

ضية املاراثونية العملية التفاو تحاد األوروبي، ومن املتوقع أن يكون امللف الليبي ضمن امللفات التي ستطرح خالل الجديدة مع اال

بين بريطانيا واألوروبيين، خاصة في مجاالت مكافحة الهجرة واإلرهاب، ومجاالت االقتصاد واالستثمار في ليبيا، ومن املتوقع أن 

مع الدول  طانيابوابة ألي عالقات اقتصادية لبريالتمثل قد  اريخي في ليبيا، خاصة وأن ليبيا تسعى بريطانيا لتثبيت نفوذها الت

اإلفريقية، وبالتالي سيسعى البريطانيون للحصول على تعهدات من السلطة الليبية املوحدة الناتجة عن أي اتفاق سياس ي 

ملبعوث ا في ليبيا. ومن املتوقع أن تدعم بريطانيا مطلب مجلس النواب في تغيير اينتضمن املصالح االقتصادية لبريطا بليبيا، بأن

 لشغل منصبه فإن هذا قد يؤكد سعيها للحصول األممي لدى ليبيا األ
ً
ملاني " مارتن كوبلر"، وفي حالة قدمت بريطانيا مرشحا

 على ورقة جديدة ضمن األوراق التي تمسك بها بالقضية الليبية في مواجهة األوروبيين. 

 :فرنسا

شددت فرنسا لرفع حظر السالح إلى ليبيا، و أعلنت خالل شهر يناير السفيرة الفرنسية لدى ليبيا " بريجيت كورومي " عن دعم 

ح نية بحسب تصريعلى أن هذه الدعم مشروط بامتثال قائد الجيش املعين من مجلس النواب خليفة حفتر للسلطة املد

 في االتفاق السياس ي يتطلب اجتماع الرافضين له مع السفيرة. وأضافت 
ً
أن حفتر هو جزء من حل األزمة وأن هناك خلال

ددت تأكيد دعم بالدها لالتفاق السياس ي ومخرجاته. ونفت " كورومي " وجود جنود فرنسيين على األرض في ليبيا، مؤيديه، وج

 وصفته بالتعاون في مجال الحرب على اإلرهاب.  واستثنت من ذلك ما

لى إيطاليا باإلضافة إوالذي ضم وزارء املالية واالقتصاد بفرنسا والبرتغال ومالطا و  2+2مؤتمر حوار دول  في استضافت فرنسا

اسبانيا، وعلى الجانب اآلخر املغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا. ناقش الوزارء قضايا متعلقة بالتعاون الضريبي 

 والجمركي والشفافية املالية، ومثل ليبيا باملؤتمر وزير املالية املفوض بحكومة الوفاق الوطني " أسامة حماد ". 

 من  021ة " لوفيغارو " الفرنسية عن مصادرها وجود أكثر من من جهتها نقلت صحيف
ً
 متشددا

ً
بمناطق جنسيات مختلفة عنصرا

 عنهم قد فروا من سرت. و إوب الغربي لليبيا، قالت الصحيفة قريبة من مرزق وزويلة وجرمة بالجن
ً
ن توقعت الصحيفة نقال

اعات الجهادية في األشهر املقبلة، وأكدت أن الواليات املتحدة أن الجنوب الليبي قد يتحول إلى ساحة مواجهة مع الجممصادرها 

وفرنسا قد بدأتا التحرك فعال في املناطق التي تنشط بها مجموعات جهادية قريبة من تنظيم قاعدة الجهاد في بالد املغرب 
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 ضمن أعمال ا
ً
تراتيجي لدورة الثانية للحوار االساإلسالمي. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية فإن امللف الليبي كان حاضرا

حول القضايا السياسية واألمنية بين الجزائر وفرنسا، والذي عقد في باريس خالل شهر يناير، ووصف البيان األزمة الليبية 

 بأنها من املسائل الدولية ذات االهتمام املشترك بين الجانبين. 

 توقعات: 

املوقع في الصخيرات، وفي نفس الوقت تستمر في دعم القوات التابعة لخليفة تواصل فرنسا دعمها املعلن لالتفاق السياس ي 

وسيا ستراتيجية الفرنسية في ليبيا بعد دخول ر يا، ومن غير الواضح كيف ستكون اإل حفتر، وتزيد من نفوذها شرق وجنوب ليب

 ال يمكن التنبؤ بالدور املصري املساند لفرنس
ً
متوقع  ا من حي  موقع مصر ، من أي خالفعلى الخط في القضية الليبية، وأيضا

بين الفرنسيين والروس في محاوالت تقاسم النفوذ بليبيا. كما أن فرنسا ستعمل على أن يكون أي تحرك أفريقي ضمن اإلطار 

ريقيا فالذي ال يتعارض مع رؤيتها إلدارة النزاع في ليبيا وسبل حله، كما أن فرنسا ستحقق الكثير من املكاسب ضمن دول شمال أ

يا لضمان مكاسب اقتصادية وتأمين مصالحها بليبوستسعى ، والهجرة عبر بوابة األزمة الليبية، وتحت ذريعة مكافحة اإلرهاب

 عن طريق دعم أي سلطة سياسية مركزية وتوافقية ستنشأ نتيجة للتفاهمات اإلقليمية أو الدولية في ليبيا. 

 :تركيا 

نفت أاست الخارجية التركية أن السفارةشهد يناير إعالن تركيا عن إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية، وذكر بيان صادر عن 

أنشطتها مع تخفيض عدد املوظفين في املرحلة األولى بحسب البيان، ولم يشر بيان الخارجية التركية ملوعد قريب الستئناف 

ن في الحصول على تأشيرتها يتحصلون عليها من مقر و لعاصمة طرابلس، حي  ال يزال الراغبمنح تأشيرات الدخول لتركيا با

قنصليتها بمدينة مصراتة. وعلق وزير الخارجية التركي " مولود أوغلو " عبر تغريدة نشرها حسابه على موقع تويتر، على افتتاح 

ل وإعادة اإلعمار في ليبيا بصورة مطردة". وفي سياق متص سفارة بالده بقوله "ستستمر إسهاماتنا في جلب السالم واالستقرار

أطنان من األدوية  2عن قيامها بتسليم مستشفى مصراتة املركزي  –حكومية  –أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية 

 ومستلزمات طبية.

 : توقعات

النزاع العسكري في ليبيا، إال أن التدخل  أنها تدعم أحد أطرافب للسلطات التركية من قبل خصومهارغم االتهامات املوجهة 

 بقدر األدوار التي تلعبها وتمثلها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وتحاول السلطات التركية تقديم 
ً
 ومؤثرا

ً
التركي ال يعتبر حاسما

ا دور في أي كين، ولكن من غير املتوقع أن يكون لتر يو مساعدات إنسانية للمساهمة في مواجهة التحديات التي يعيشها الليب

تسويات سياسية متوقعة في املستقبل القريب في ليبيا، فهناك املبادرة اإلفريقية ومبادرة دول الجوار، وكالهما ال وجود لدور 
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أو مساهمة تركية بهما، وتحاول تركيا تأمين مصالح الشركات التركية العاملة في ليبيا والتي خرجت بعد اندالع ثورة فبراير سنة 

 وجود تأثير حاسم لترك ليسستراتيجية اقتصادية واضحة في هذا الصدد. و إكن باملقابل لم تكشف عن ، ول7100
ً
يا على واضحا

في الصراع الليبي، ويمكن اعتبار إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس هو  ضالعةة على األرض ضمن األطراف المجموعات مسلح

 من املشهد الليب
ً
ي بدون اإلفصاح عن سياسة واضحة إزاء لعبة التوزانات التي تلعبها األطراف مؤشر على نيتها التواجد قريبا

 اإلقليمية والدولية على الساحة الليبية املشتعلة. 

 :لمانياأ

حضر اللقاء ز السراج"، و ايالسفير األملاني كريستيان بوك العاصمة الليبية طرابلس، والتقى رئيس املجلس الرئاس ي " فزار 

ملاني السفير األ. كما زار نظمة الدولية للهجرةاملفوض بحكومة الوفاق " محمد سيالة ". وبحضور ممثل عن املوزير الخارجية 

 .طرابلسقانونية في لمهاجرين تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير اللمقر احتجاز 

في  ع املهاجرينحول أوضاتزامنت زيارة السفير األملاني ملراكز احتجاز املهاجرين، مع إصدار السفارة األملانية في النيجر لتقرير 

ليبيا، ادعت فيه حصول إعدامات وأعمال تعذيب وانتهاكات منهجية بمخيمات ومراكز احتجاز املهاجرين في ليبيا، باإلضافة 

الصحراء بحسب التقرير. وأرفقت السفارة األملانية بتقريرها الذي أرسلته للسلطات األملانية في  إلى حوادث اغتصاب ونفي إلى

 نها سجون خاصة يديرها مهربون. إوثائق وتسجيالت مصورة ملا قالت برلين، 

ع ليبيا للتحكم ن للعمل مونقلت وكالة رويترز لألنباء عن ميركل، قبل أيام من قمة الزعماء األوروبيين في مالطا، دعوتها لألوروبيي

 الزدياد أعداد املهاجرين القادمين منها. ورهنت توقيع أي اتفاقية مع الجانب الليبي بتحسن الوضع 
ً
في أزمة الهجرة، نظرا

 السياس ي بالبالد، ووجود حكومة موحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي. 

 عن مصادر 
ً
عسكرية، بأن الغارة التي شنتها املقاتالت األمريكية في شهر يناير على أحد وأفادت شبكة س ي إن إن األمريكية نقال

مواقع مسلحي تنظيم الدولة بالقرب من سرت، استهدفت مجموعة من املتشددين يعتقد بوجود صلة بينهم وبين منفذ عملية 

حقيقات ن التإة عن مصادرها قولها ونقلت الشبكالدهس التي حدثت أواخر العام املاض ي في أحد أسواق عيد امليالد ببرلين. 

 التزال مستمرة للتأكد من أن املشتبه به الرئيس ي بالوقوف وراء هجوم برلين قد قتل فعال بالغارة الجوية األمريكية. 

 توقعات: 

 من املشهد الليبي املتأزم، ومواجهة و جعززت أملانيا خالل شهر يناير من و 
ً
أولوية  تزال تشكلالالتي الهجرة موجات دها قريبا

بالنسبة لألملان، والخشية من وجود ارتباطات بين عناصر إرهابية في املانيا لها عالقات بجماعات متشددة في تونس وليبيا، 

تحاد فرنسا داخل االملانيا و أدفعت بأملانيا إلى االهتمام أكثر بالشمال اإلفريقي واألوضاع في ليبيا، وفي ظل التعاون الوثيق بين 
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روبي خاصة بعد خروج بريطانيا منه، فإنه من املتوقع أن تزداد أهمية التنسيق بين املانيا وفرنسا في إطار تعاملهما مع األو 

 خارجية البلدين لطرابلس قبل اشهر وزيارتهما للعاصمة املالية بالتزامن ي األوضاع في ليبيا وأفريقيا، وهذا ما أكدته زيارة وزير 

 يقيا في شهر يناير. أفر  –مع انعقاد قمة فرنسا 

جي بينهما في ستراتيإية الجديدة، أن يكون هناك تنسيق ومن غير املتوقع في حالة استمرار التوتر بين أملانيا واإلدارة االمريك

تحاد ديد وفي حال تصعيده للتوتر مع االعبر البحر املتوسط، خاصة وأن الرئيس األمريكي الج رةمعالجة مسائل اإلرهاب والهج

 ملا تقتضيه حلف شمال األطلس ي ) الناتو( فوبي و األور 
ً
من املرجح أنه لن يهتم بدعم األوروبيين ملواجهة األوضاع في ليبيا وفقا

 على تأمين مصالحها 
ً
مصالحهم، والعالقة التاريخية بين أوروبا والواليات املتحدة. كما أن أملانيا ستكون حريصة أيضا

 سهام في بسط االستقرار بها. على اإل  في ليبيا وبالتالي ستعمل االقتصادية

  :روسيا

وجه رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" مطلع شهر يناير دعوته للمسؤولين الروس بوزارة الدفاع للقيام بزيارة لليبيا للتشاور 

 حي  سبقت وصول حاملة الطائرات الروسية 
ً
"األميرال حول مكافحة اإلرهاب. ويبدو أن هذه الدعوة كانت معدة سلفا

قائد لادخولها للمياه اإلقليمية من عدمه، وقام رتها بشأن ، والتي أثير الجدل بعد مغادكوزنيتسوف" قبالة ساحل مدينة طبرق 

خليفة حفتر بالصعود على متن الحاملة الروسية، وأجرى لقاًء عبر الدائرة التلفزيونية مع التابع ملجلس النواب لجيش لعام لا

ي. وبالتزامن مع وصول القطعة البحرية الروسية، صرح مسؤول بهيئة الطيران املدني الليبية، بأن البحرية وزير الدفاع الروس 

 قبالة سرت والتي تقع داخل املياه اإلقليمية الليبية. وكشف 00الروسية قامت بتحذير الطائرات الليبية من املرور فوق النقطة 

ألمريكي السادس قد سبق له توجيه تحذير مماثل للهيئة، ولكن كانت سطول ااملسؤول من خالل تصريحه الصحفي أن األ 

 قطعه البحرية خارج املياه اإلقليمية الليبية. 

م ات لجهة طريقة ترتيباتها وعددمجلس النواب " خليفة حفتر " انتقا أثارت الزيارة الروسية لقائد الجيش املعين من قبل

لى متن حاملة الطائرات الروسية. وبعد مغادرتها، كشف عضو مجلس النواب " الكشف عن طبيعة الوثائق التي تم توقيعها ع

 7إسماعيل الغول" في تصريحات لصحيفة " العرب اللندنية " عن وجود عقود تسليح سابقة لليبيا مع روسيا بقيمة أكثر من 

 لتنفيذها بحسب "الغول". وهو ا
ً
لعامة ألمر الذي نفاه الناطق باسم القيادة امليار دوالر، وأن اللقاء بين الجانبين كان استكماال

 . دتأكيلذهب آخرون لفي حين اسيين املقربين من مجلس النواب، التابعة ملجلس النواب، وعدد من اإلعالميين والسي

فتر، حبعد أيام من الزيارة الروسية، بدأت الصحافة الغربية بالتحذير من مغبة التدخل الروس ي في ليبيا لصالح دعم خليفة 

 على املصالح األوروبية في ليبيا، واعتبرت الكاتبة " بيل ترو" في مقا
ً
مز " البريطانية ل نشرته " التايوأن هذا الدعم سيشكل خطرا

ي معهد حوار اعتبر كبير الباحثين فسياق متصل  أن روسيا تتحدى الغرب وتخطط لتسليح القوات املوالية لخليفة حفتر.  وفي
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واملقرب من الكرملين " أليكس ي مالشينكو" " إن روسيا ترى بعد تدخلها في سوريا أن ليبيا تمثل وسيلة  الحضارات في موسكو

 لتأكيد عودتها إلى الشرق األوسط وفرض هيمنتها عليه" على حد تعبيره.

روس و"خليفة ال وعلى الجانب األوروبي اعتبر رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال األطلس ي " بيتر بافل " إن التواصل بين

 لتصريحاته بعد اجتماع رؤوساء أركان الدول األعضاء بالحلف األطلس ي. واتهم 
ً
حفتر" لن يساعد على حل األزمة الليبية وفقا

على متن  أن االجتماع الذي تموأضاف “. نطقة من أجل مصالحها. "بافل" روسيا بأنها تسعى للحصول على النفوذ والتأثير في امل

 لليبيا"، حي  اعتبر املسؤول العسكري البارز بحلف  ات الروسية " كان سيكون ذالطائرا حاملة
ً
 رسميا

ً
فائدة لو كان حفتر ممثال

 " الناتو" أن املجتمع الدولي يعترف فقط باملجلس الرئاس ي املتواجد في العاصمة طرابلس. 

التي  ن لقاءاتهإالعام للقوات التابعة للمجلس،  من جهته قال " عبد الباسط البدري " مبعوث رئيس مجلس النواب والقائد

جمعته باملسؤولين الروس خالل زيارته ملوسكو، تناولت األوضاع في الشرق األوسط وليبيا. كما نفى "فيكتور أوزيروف" رئيس 

تحافظ  وسية يمكن أنلجنة الدفاع واألمن الروس ي األنباء املتداولة عن نية روسيا إنشاء قاعدة في ليبيا، وقال إن البحرية الر 

 ومواجهة القرصنة. –التي لم يحددها  –على السالم بالبحر املتوسط وأن تقوم باملساعدة في حماية حدود الدول 

أعلن عضو مجلس اإلدارة باملؤسسة الوطنية للنفط "جاد هللا العوكلي" أن هناك فرصة أمام شركات الطاقة اقتصاديا و 

في  ماتزال قائمة، خاصةأن االتفاقيات املوقعة مع الروس سن األوضاع األمنية، وأضاف رد تحالروسية للعمل في ليبيا بمج

 للتصريحات الصحفية للمسؤول النفطي البارز. مجاالت اإل
ً
 نشاءات بقطاعي السكة الحديدية والنفط وفقا

 توقعات: 

ي أنها حسمت أمرها بالنسبة لتدخلها فلم تعد تخفي روسيا نيتها في توسيع نفوذها بالشرق األوسط، كما أنه من الواضح 

 للخالفات بين األوروبيين وروس ،األوضاع بليبيا خاصة بعد التقارب مع مجلس النواب والقائد العسكري التابع له
ً
يا، فإنه ونظرا

 وراء تأمين مصالحهم في الشمال اإلفريقي والب
ً
ر املتوسط، حمن املتوقع أن تتحول ليبيا إلى ساحة يتبارز فيها الطرفان سعيا

، وم
ً
 سهل املنال نسبيا

ً
د و جة الو سألعلى املدى القريب سيكون تأمين تجوال األساطيل الروسية في البحر املتوسط هدفا

صلحة ، وسيخضع العتبارات املامتوقع االعسكرى على األرض الليبية ورغم نفي الروس لرغبتهم في ذلك إال أنه سيكون هدف

مصر وتفاهماتها معها، باإلضافة إلى تطورات األوضاع في ليبيا. االلتزام الروس ي بتسليح القوات الروسية وطبيعة عالقتها مع 

وبالتالي فإن  .لذي يحظر توريد السالح على ليبيااملسلحة التابعة ملجلس النواب، بشكله املعلن يقول أنه ملتزم باملوقف الدولي ا

الحظر برفع  ايأمم ا، قبل أن يصدر قرار لجيش الليبي التابع ملجلس النواببالدعم العسكري ل اروسيا من املتوقع أن تبدأ مبكر 

 .عن توريد السالح إلى ليبيا
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ال يمكن تجاهل املوقف اإليطالي الذي ربط بين التدخل الروس ي وأهمية قيام إيطاليا بفتح حوار مع خليفة حفتر، فمن كذلك 

خر بين األوروبيين لدعم تسليح أطراف األزمة الليبية، حتى في حالة يطاليين، تنافس آإل املتوقع أن يصحب هذا التوجه لدى ا

 إقرار وتطبيق اتفاق سياس ي شامل وإحالل السالم بليبيا. 

 األمريكيةالواليات المتحدة 

لسابق اتأثرت سياسة الواليات املتحدة إزاء األوضاع في ليبيا خالل شهر يناير بترتيبات انتقال السلطة بين الرئيس األمريكي 

أرسلها  وعن طريق رسالة، آخر أيام والية اإلدارة السابقةباراك أوباما وسلفه الرئيس الجديد دونالد ترامب. الواليات املتحدة ب

فبراير من العام  72الرئيس السابق لرئيس ي الكونغرس والشيوخ قامت بتمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا إلى مابعد 

 في مواقفها إزاء القضية الليبية، في مقابل تمسكها بدعم اتفاق " الصخيرات". يكن هناك تغير حاسم اري. وبالتالي لمالج

كما دعا الناطق السابق باسم الخارجية األمريكية جون كيربي األطراف الليبية بالجنوب الليبي إلى ضبط النفس على خلفية 

والية ملجلس النواب والقوة الثالثة الداعمة للمجلس الرئاس ي التوتر العسكري الذي تجدد بالجنوب الليبي بين القوات امل

سطى واعتبر باكات في املنطقة الو والتابعة للمجلس العسكري مصراتة، وكشف املسؤول األمريكي عن مراقبة بالده لتجدد االشت

 أن هذه االشتباكات سيستفيد منها تنظيم الدولة اإلسالمية وغيره من املتطرفين بحسب تصريحه. 

 ن املصالحة ووحدة الليبيين هي ما تحتاجه ليبيا لتحسينإالخاص لدى ليبيا "جونثان واينر" من جهته قال املبعوث األمريكي 

مقابلة تلفزيونية مع قناة بي بي س ي العربية أن اإلدارة األمريكية السابقة ال تسعى  فياألوضاع األمنية واملعيشية بها، كما أكد 

ون در بآخر األيام املتبقية لها على حد تعبيره. وأشار إلى أن االتفاق السياس ي الليبي لم يكن لينجز لتغليب طرف على طرف آخ

 الدعم اإلقليمي والدولي له.

وكرر املبعوث األمريكي السابق مناقشته لألزمة الليبية خالل النصف األول من شهر يناير، سواء باملنتدى االقتصادي بدافوس 

واينر نقل ألمريكي لدى ليبيا.  و على موقع تويتر والتي أعلن من خالله انتهاء مدة واليته كممثل للرئيس اأو من خالل تغريداته 

بيا على رغبته في قيادة وتوحيد ليملعين من مجلس النواب له بالغ خليفة حفتر قائد الجيش اإنظمه معهد كارنيغي  لقاء خالل

بلغه بأنه هو السلطة الشرعية املنتخبة أمجلس النواب عقيلة صالح أن رئيس وأضاف  .در على ذلكأساس أنه الوحيد القا

الوحيدة في ليبيا. ودعا املبعوث األمريكي السابق كافة األطراف الليبي للقاء والتوافق على سلطة حاكمة حتى إصدار دستور ليبي 

طات ينر. كما تحدث عن تجربته في التعامل مع السلأو العودة إلى الدستور الليبي السابق أو حتى عودة النظام امللكي بحسب وا

 الدولة. شؤونتهم لإدار الليبية والسياسيين الليبيين ووجه الكثير من االنتقادات لهم وطريقة تعاطيهم مع األزمة الليبية و 
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دة في الحرب املتح وأكد واينر خالل شهر يناير أنه قد تلقى موافقة جميع أعضاء املجلس الرئاس ي منفردين على تدخل الواليات

 ضد تنظيم الدولة في سرت. 

مليون دوالر  70.4من جهة أخرى آعلنت البعثة الدبلوماسية األمريكية في تونس أن اإلدارة األمريكية السابقة، تعهدت بانفاق 

اقبة إلكترونية، ر كدفعة أولى ملشروع تعزيز األمن على طول الحدود الليبية التونسية، ويتضمن املشروع تركيب وتمويل أجهزة م

تقدم للحكومة التونسية ضمن التعاون األمني بين تونس والواليات املتحدة خاصة مع االنفالت األمني الذي تشهده ليبيا. كما 

قامت إدارة الرئيس األمريكي السابق في آخر أيام واليتها بقصف أهداف جنوب سرت، قالت بأنها مواقع تحصنت بها عناصر 

عنصر من عناصر تنظيم الدولة بحسب السلطات  41لة، قتل في الغارة التي شنها سالح الجو األمريكي قرابة تابعة لتنظيم الدو 

 األمريكية.

الرئيس الجديد للواليات املتحدة دونالد ترامب استهل واليته الرئاسية األولى بعدة قرارات أثارت الجدل داخل بالده، وأخرى 

ألمر التنفيذي الذي أصدره بمنع دخول رعايا سبع دول حول العالم إلى الواليات املتحدة تجاوزت تداعياتها أمريكا، حي  كان ل

ين مبكرة عقب القرار األمريكي والذي طال أثره اآلالف من الطلبة الليبي ردودكان من ضمنها ليبيا، والتي لم تقم السلطات بها بأي 

 الدراسين بالجامعات األمريكية.

،  كما أعادت وزارة الخارجية
ً
األمريكية تحذيرها لرعاياها من التوجه إلى ليبيا، وطالبت مواطنيها املقيمين بليبيا مغادرتها فورا

الخارجية األمريكية الوضع األمني في ليبيا بأنه غير متوقع وغير مستقر، ودعت رعاياها لتفادي مناطق التظاهرات في  تووصف

غالقها إت املتحدة الشهر املاض ي استمرار الواليا تطالبة بالفدية.  وأكدليبيا. باإلضافة إلى تصاعد أعمال الخطف مقابل امل

، قال كبير هلسفارتها في طرابلس. وبعد أيام من صدور األمر التنفيذي للرئيس األمريكي الجديد املتعلق بتقييد الدخول إلى بالد

ن املواطنين األمريكيين دائمي التردد على ليبيا سيتعرضون لتحقيقات إضافية عند دخولهم للواليات إموظفي البيت األبيض 

 املتحدة. 

 توقعات:

، بالنسبة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تلك التي انتهجتهاأن اإلدارة األمريكية الجديدة سيكون لها سياسة مختلفة عن  يبدو

وقع أنها لن تتعارض مع مواقف مصر وفرنسا في حالة صعود أي من مرشحي اليمين أو اليمين لألوضاع في ليبيا، ولكن املت

املتطرف للسلطة في االنتخابات الرئاسية في مايو القادم. ومن املخاوف التي يجب التنويه إليها، هي احتمالية أن يتعامل " دونالد 

 أور ا التي سبق له اإلدالء بآرائه حولها سواء أمترامب " مع القضية الليبية بشكل مماثل لتعامله مع القضاي
ً
، وإن اتبع  يكيا

ً
دوليا

نفس النسق من التعامل مع القضية الليبية فإن هذا سيؤدي إلى تعقيد القضية الليبية أكثر، خاصة لو أصبحت ليبيا ساحة 

إلدارة ي واالستخباراتي بالنسبة للتصفية الحسابات بين األمريكيين واألوروبيين. ومن غير الواضح طبيعة األداء العسكر 
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األمريكية الجديدة في تعاملها مع عناصر تنظيم الدولة املختبئة في مناطق صحراوية في ليبيا، باإلضافة إلى صعوبة توقع 

 إلى تسليحها. من املبكر
ً
 توقع يضاأ سياسات الواليات املتحدة إزاء قضية بناء املؤسسة العسكرية وتوحيدها في ليبيا وصوال

عكس تالسياسة األمريكية الجديدة إزاء األوضاع في ليبيا، خاصة وأن الرئيس األمريكي الجديد لم يعلن بعد ولم يتخذ إجراءات 

.  تشددةمدى التزامه بآرائه امل
ً
 أو غير الواضحة حيال األوضاع في الشرق األوسط ودول الربيع العربي تحديدا

ا: خام  األمم المتحدة سا

حالة  02األممية لدى ليبيا عن إحصائيتها الشهرية لعدد اإلصابات في صفوف املدنيين بالبالد، ورصدت البعثة أعلنت البعثة 

 2. وأشارت البعثة إلى وفاة 7102 - 00 -يناير  0كنتيجة ألحداث العنف واألعمال العدائية بليبيا في الفترة من  07وفاة وجرح 

 خالل شهر يناير. آخرين ضمن الضحايا املدنيين 0أطفال وجرح 

وفي السياق ذاته عبر املبعوث األممي مارتن كوبلر عن قلقه إزاء تصاعد حالة التوتر بالجنوب الليبي مطلع الشهر. كما أعلن 

ماليين دوالر ضمن برنامج االستجابة  01أن ليبيا تحتاج إلى شؤون اإلنسانية في الشرق األوسط مكتب األمم املتحدة لتنسيق ال

 بالبالد.اإلنسانية 

 من اللقاءات مع شخصيات ليبية ودولية، استهلها اوأجرى رئيس البعثة األممية لدى ليبيا مارتن كوبلر خالل شهر يناير عدد

ز السراج مطلع الشهر وأعلن كوبلر عقب اللقاء دعمه ألي تعديالت محدودة ومطلوبة على يبلقاء رئيس املجلس الرئاس ي فا

 لتصريحاته.التوافق عليها وأن تكون ضمن االتفاق الذي وصفه باإلطار العاالتفاق السياس ي بشرط 
ً
 ام للحل وفقا

اف ش املعين من مجلس النواب، وأضكما نفى املبعوث األممي علمه بقرب حدوث اجتماع يضم السراج وخليفة حفتر قائد الجي

 رر حدوثه من عدمه.ألخير هو من يقأنه يرغب في مناقشة عدد املواضيع مع حفتر وشدد على أن ا

 بالعاصمة الجزائرية عقب اللقاء الذي
ً
 صحفيا

ً
مع وزير الشؤون املغاربية واإلفريقية  جمعه وعقد املبعوث األممي مؤتمرا

طابق في تالجزائري رمضان العمامرة أعلن فيه عن ارتياحه للتعاون الذي تبديه الجزائر حول امللف الليبي، واعتبر أن هناك 

 ن من أجل استعادة السلم واألمن في ليبيا.ين الجانبوجهات النظر بي

بير، قال ركزي الصديق الككوبلر عدة لقاءات بالعاصمة الليبية، كان من ضمنها لقاء جمعه بمحافظ مصرف ليبيا املكما عقد 

مي عدد وث األمملبعاالجتماع ناقش القرارات امللحة التي يجب اتخاذها لتحسين األوضاع املعيشسة لليبيين. والتقى ا بعده إن

لعاصمة في ختام زيارته لاملجتمع الدولي دين بطرابلس، ووصف االجتماع بهم بالبناء. وطالب و جمن أعضاء مجلس النواب املو 

 الليبية بتوفير الدواء والعالج لليبيين.



 

 

 7102تقرير شهر  يناير  -الحالة الليبية   41

 

لتي أرجعها فه إللغاء الزيارة واوأعلن املبعوث األممي منتصف الشهر عن إلغاء زيارته التي كانت مقررة ملدينة طبرق، وعبر عن أس

ألسباب تقنية تتعلق بعدم الحصول على إذن الهبوط بمطار املدينة، في املقابل أفاد أعضاء بمجلس النواب ومصادر صحفية 

س . وبعد أيام من فشله بلقاء أعضاء مجلمقابلتهالنواب مجلس عت من الهبوط لرفض مقربة من املجلس بأن طائرة كوبلر من

الرافضين لالتفاق السياس ي، التقى مارتن كوبلر بنائب رئيس املجلس الرئاس ي املقاطع علي القطراني في العاصمة النواب 

املالطية فاليتا، وعقب اللقاء الذي جمعه بالقطراني وأعضاء من مجلس النواب استنكر كوبلر تسريب جزء من االجتماع، 

بر تغريدة له على موقع تويتر عن عدم تسريب الفيديو لكامل تفاصيل وعبر عن شعوره بخيبة أمله لهذا التسريب، وتساءل ع

االجتماع بدون حذف أو تعديل، يذكر أن الجزء املسرب اظهر البرملانيين الليبيين وهم يوجهون انتقادات الذعة ألداء املبعوث 

 في الصخيرات.االممي لدى ليبيا ورفضهم للمسار السياس ي الذي رسمه االتفاق السياس ي الليبي املوقع 

تحاد األوروبي وصفه باملميز، باإلضافة إلى عقده عدد من مع مسؤولة السياسة الخارجية باال لقاء املبعوث األمميكما عقد 

رؤساء من العودة ملدينة طبرق واجتمع ب كوبلرمة الليبية. وتمكن اللقاءات في العاصمة املصرية القاهرة تعلقت بتطورات األز 

وعدد من أعضاء مجلس النواب، ناقش اللقاء بحسب املجلس نتائج اجتماع دول الجوار في القاهرة واجتماعات الكتل البرملانية 

تونس، ولقاء املبعوث األممي برئيس مجلس النواب. كما أكد املوقع الرسمي ملجلس النواب أن النواب طرحوا تحفظاتهم على 

التفاق السياس ي وكيفية اختيار أعضاء لجنة الحوار السياس ي. الخطوات التي ستتخذ لتعديل ا وااملجلس الرئاس ي وناقش

باإلضافة إلى إبداء عدد من األعضاء لرفضهم ألداء رئيس البعثة، يشار إلى أن رئيس املجلس قد نقل هذا الرفض لسفير بريطانيا 

 يلة صالح بتغيير املبعوث األممي.بيتر ميليت وطالب عق

السجون من زيارة سجن بمدينة طبرق رفقة عدد من املسؤولين الليبيين، ولم يقم الوفد وتمكن وفد أممي مختص بمتابعة 

قلين نها تحتجز عدد من املعتإمات الحقوقية الليبية والدولية األممي بزيارة سجن قرنادة والسجون األخرى التي تقول املنظ

 السياسيين املعارضين لعملية الكرامة تحت ظروف اعتقال بالغة السوء. 

مليار دينار ليبي لصالح وزارة املالية في حكومة الوفاق للربع املالي األولي للعام  0.2كما أعلن املبعوث األممي ترحيبه باعتماد 

شر أمام الب الجاري. وكشف عن عرض املدعي العام ملحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا للمساعدة في مالحقة وجلب مهربي

رج نه سعيد بأن العائالت أصبحت خاإمنطقة قنفودة، وقال من ئالت واملدنيين ترحيبه بخروج العابكوبلر صرح املحكمة. و 

 .الت املتبقيةمرمى إطالق النار، وطالب بإخراج العائ

 توقعات: 

الصخيرات في  هووقع علي نفاذ االتفاق السياس ي الليبي الذي رعته املنظمة الدوليةإاألمم املتحدة قادرة على تطبيق و ال يبدو أن 

، وفي ظل الخالفات الحادة بين القوى الدولية الفاعلة واإلقليمية إزاء مواقفها من األزمة الليبية،  7102سنة  أواخر املغربية
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فإن األمم املتحدة ستحاول االلتزام بتنفيذ واجباتها اإلنسانية في ليبيا، والتي تعاني برامجها من مشاكل في التمويل واإلمداد 

صول لكافة املتضررين في ليبيا جراء النزاع الحاصل، ومن املتوقع أن تعارض األمم املتحدة بشكل جزئي أو شامل وصعوبة الو 

، يةتدفقات الهجرة غير القانونية من الشواطئ الليببخصوص مواجهة  أي اتفاقيات توقعها دول أوروبية بشكل منفرد مع ليبيا

علقة بتنظيم لتزام بكثير من املواثيق الدولية املتام السلطات الليبية بالتوقيع واالإللز كما أن األمم املتحدة من املتوقع أن تسعى 

وحقوق املهاجرين غير الشرعيين والالجئين، مما سيسبب التزامات قد يكون من املستحيل على السلطات الليبية اإليفاء بها، 

 ناهيك عن معارضتها من قبل العديد من األوساط بالداخل الليبي. 

 أن البعثة األممية فقدت قدرتها على التأثير في أطراف النزاع الليبي، ومطالبة مجلس النواب بتو 
ً
ير املبعوث األممي غييبدو مؤخرا

 ضعاف قدرة البعثة األممية على رعاية أي حوار سياس ي بين الليبيين.  إصراره على تنفيذها، سيزيد من إلدى ليبيا و 

ا: سادس  لحكومات )اإلنقاذ، المؤقتة، الوفاق(مواقف الخارجية الا

نقسام السياس ي بليبيا، استمر وجود ثالثة وزارات للخارجية بالبالد، وشهد يناير تكليف رئيس حكومة في ظل استمرار حالة اال 

 للخارجية بحكومة اإلنقاذ
ً
نقاذ عن وعبرت حكومة اإل  .اإلنقاذ الوطني "خليفة الغويل"، في طرابلس لعبد الحميد النعمي" وزيرا

استنكارها لدخول حاملة الطائرات الروسية للمياه اإلقليمية الليبية بحسب البيان الصادر عنها. واستمرت خالل الشهر حالة 

العزلة الدولية املفروضة على حكومة اإلنقاذ التي تتقاسم النفوذ على العاصمة مع املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق والذي 

 الليبية ويباشر املفوض بحقيبة الخارجية " محمد سيالة " أعماله من داخله. يسيطر على مقر الخارجية 

 لألوضاع األمنية بها، 
ُ
من جهتها دعت الحكومة املؤقتة في البيضاء، عبر بيان صادر عنها، البعثات الدولية ملغادرة طرابلس نظرا

سفارة اإليطالية وسط العاصمة، وطالب بيان جاءت دعوة املؤقتة بعد وقوع حادثة تفجير السيارة امللغومة في محيط ال

الحكومة البعثة األممية لدى ليبيا بأن تقوم "بإحاطة األمم املتحدة ومجلس األمن باتخاذ موقف حازم حيال هذه األعمال " 

 للبيان. 
ً
 وفقا

ة املؤقتة ية بالحكومخارجوفي معرض رده على االتهامات املوجهة ملجلس النواب بتوقيع معاهدات سرية مع روسيا، نفى وزير ال

ليبي لري" تقديم مجلس النواب والحكومة املؤقتة أي تسهيالت عسكرية للروس مقابل الدعم السياس ي للجيش اي" محمد الدا

ري" في أكثر من مناسبة عبر لقاءات إعالمية خالل شهر يناير باملبادرة التونسية التي تسعى لتوحيد يعلى حد تعبيره، ورحب "الدا

تونس والجزائر ومصر إزاء التحديات التي تفرضها عليهم التطورات الراهنة في األزمة الليبية والعمل سوية من أجل مواقف 

 حلها. واعتبر أن هذه املبادرة تهدف لتسهل الحوار بين األطراف الليبية.

ي ية الليبية حول العالم يقض للبعثات الدبلوماس بحكومة الوفاق الوطني، خطابا وعلى الجانب اآلخر وجهت وزارة الخارجية

بعدم التعامل مع السجالت التجارية الصادرة من سجالت فرعية باملناطق الليبية والتي تفيد بإثبات التمثيل القانوني للشركات 
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 للدولة الليبية، وحددت خارجية الوفاق التعامل مع السجل التجاري بوزارة االقتصاد بح
ً
 أو جزئيا

ً
ة مو كالتي تعود ملكيتها كليا

أن القرار ذو أهمية قصوى بالنسبة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية لالستثمار إلى الوطني. ويشير خبراء اقتصاديون  الوفاق

 وكل شركات قطاع االستثمار الخارجي الليبي.

إلى الواليات املتحدة  دول  2بعد أيام من صدور األمر التنفيذي للرئيس األمريكي الجديد دونالد ترامب والذي منع دخول مواطني 

دد عن " اإلدارة األمريكية ستضطر إلعادة النظر في اإلجراءات التي تقيد دخول مواطني إينها ليبيا، قال " محمد سيالة" من ب

 لتصريحات صحفية أدلى بها " سيالة " ولم تكن ضمن تحرك واضح للمجلس من الدول ضمنها ليبيا إلى األ 
ً
راض ي األميركية". وفقا

آالف طالب ليبي وأسرهم بالواليات املتحدة ملشاكل  01س ي ومجلس النواب للرد على القرار األمريكي الذي سيعرض قرابة الرئا

سيالة اإلجراءات األمريكية الورادة باألمر  عداستهم بالجامعات األمريكية. و حقيقية تتعلق باإلقامة والدخول الستكمال در 

 دين ".التنفيذي " تفرقة عنصرية على أساس ال

 توقعات:

وكما جرت  ايرنتستمر حالة االنقسام السياس ي في ليبيا، وكنتيجة لها تستمر حالة انقسام املؤسسات بالبالد، خالل شهر ي

وزارات خارجية بالبالد، لم تخرج مواقفها بمعزل عن  الرأي العام مواقف مختلفة لثالث العادة خالل األشهر املاضية، شاهد

مواقف الحكومات التي تتبعها، ومن حي  الفاعلية فإن وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق حازت على شرعية تمثيل ليبيا 

ليبية، وفي املقابل باألزمة الوالتي منحها لها املجتمع الدولي وسمح لها بالتحرك واملشاركة في كافة األنشطة واملؤتمرات املتعلقة 

وزارة الخارجية التابعة للحكومة املؤقتة لها فاعلية أكثر من حي  تحرك مسؤوليها بالدول التي لها عالقة وثيقة بمجلس النواب 

ها من السفر ودخول هذه البلدان بدون عوائق تذكر، في حين يفرض املحيط و ومصر واإلمارات، حي  يتمكن موظف مثل األردن

 ألحكام القضاء اإل
ً
لليبي، اقليمي والدولي العزلة على وزارة الخارجية التابعة لحكومة اإلنقاذ واملتمسكة بشرعية وجودها وفقا

ن والهيئات املعينة من قبل املجلس الرئاس ي لشغل ين قضية رفعتها ضد الوزراء املفوضكثر مأحي  كسبت حكومة اإلنقاذ 

 س.صمة طرابلمناصب وزراية وعليا بالعا
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 الحالة األمنية .3

 7102 من العامأول شهر وضع األمني عموما في تستمر حالة التدهور األمني على جميع الصعد في البالد، حي  لم يتحسن ال

مقارنة باألشهر التي مضت. غير أن شهر يناير شهد عددا من التحوالت والتطورات التي قد تؤثر في مالمح واتجاهات املشهد 

العام مستقبليا، وتأتي في مقدمة التغيرات ما حققته قوات عملية الكرامة من تقدمات ملحوظة في ساحات القتال في مدينة 

كامل منطقة قنفودة وحصارها لقوات مجلس شورى ثوار بنغازي في مساحة ضيقة تعرف بعمارات الـ بنغازي، بسيطرتها على 

07. 

مثلت الخطوة التي قام بها املجلس العسكري مصراتة بإعالنه االنضمام للمنطقة العسكرية الوسطى بكافة الكتائب التابعة له 

 ة في أبعاد الصراع العسكري الواقع في البالد. بصفة نظامية وفقا للقانون العسكري الليبي, نقطة تحول مهم

في الخامس من   في مدينة بنغازي الخروج املفاجئ لقوات تنظيم الدولة من منطقتي الصابري وقنفودة وأثر في مجريات القتال

لكرامة ا عمليةالشهر الجاري. وصاحبت عملية خروج تنظيم الدولة من املدينة لغط كثير واتهامات ملجموعات محسوبة على 

 .بتسهيل عملية الخروج والتنسيق املسبق لها

وشهد شهر يناير عودة القوات األميركية إلى الساحة الليبية مجددا بعد توقف نشاطها العسكري بهزيمة تنظيم الدولة في سرت 

ابعة تمنتصف ديسمبر املاض ي، حي  قصفت طائرات قوات األفريكوم مخيمات صحراوية جنوب مدينة سرت، قالت إنها 

 .لتنظيم الدولة وإن التنظيم كان يعيد تجميع قواه فيها ليستأنف نشاطه العسكري 

خليفة حفتر لحاملة الطائرات الروسية األميرال كوزنيتسوف تحوال في القائد العام للجيش التابع ملجلس النواب مثلت زيارة و 

 .املوقف الروس ي تجاه الوضع الليبي

طائراته  ارتبعد أن أغيرة الصراع مع الغرب الليبي املسلحة التابع للنواب خليفة حفتر من وتكذلك صعد القائد العام للقوات 

على قاعدة الجفرة ومعسكر تابع لقوات البنيان املرصوص في مدينة هون مرتين مطلع الشهر، نتج عنها إصابة شخصيات من 

عل عدة الجفرة العسكرية. وتكفل هذا األمر بردود فمدينة مصراتة وسقوط قتيل، وأضرار بطائرة نقل عسكرية كانت تهبط بقا

عله املجلس الرئاس ي بتحديد موقفه من حفتر وما يف صراتة واتحاد ثوار مصراتةغاضبة تمثلت في مطالبة املجلس العسكري م

 .في بنغازي 

سب هذه األعمال بن لم تستطع األجهزة األمنية تحسين أداءها فيما يخص عمليات القتل والخطف خارج القانون, إذ تستمر

متفاوتة بين املدن واملناطق الليبية املختلفة, وال تزال املجموعات الخارجة عن القانون تقوم بعمليات خطف وابتزاز مقابل 

 تحصيل األموال.
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عند محمد بن نايل بقيادة  12يناير بين القوة الثالثة لحماية الجنوب وقوات اللواء شهر وفي الجنوب احتدم الصراع مطلع 

القاعة الجوية ببراك الشاطئ والتي كان الفريقان يشتركان في التمركز بها وحمايتها قبل أن تنسحب القوة الثالثة منها بعد فشل 

الوساطات االجتماعية بين الطرفين من قبيلة املقارحة. فيما تستمر القوة الثالثة في السيطرة على قاعدة تمنهنت ومدينة سبها 

 .ونقاط أخرى بالجنوب

. حو أوروبان ليبية وقوارب التهريبفي التدفق من الجنوب إلى الشمال حي  السواحل ال قانونيينستمر جموع املهاجرين غير الوت

ورغم املحاوالت األمنية في مدن الشمال للوقوف في وجه ظاهرة الهجرة والحد منها إال أن ذلك ال يمنع من وصول املهاجرين 

 منية في الجنوب تظل ضعيفة ودون املستوى املطلوب.املستمر حي  إن املراقبة األ 

 :توقعات

، جواركررة بذلك السيما من دول الليس من املنتظر أن تتحسن األوضاع األمنية في البالد بالرغم من املطالبات الدولية املت

والتي كان آخرها في اجتماع اللجنة رفيعة املستوى لرؤساء دول االتحاد األفريقي ودول جوار ليبيا أواخر يناير في مدينة برازافيل 

 بالكونغو. 

وفي ظل العجز الظاهر لألجهزة األمنية على كبح جماح املجموعات املسلحة والجريمة املنظمة, فإنه من املتوقع استمرار عمليات 

 لقتل خارج طائلة القانون. واستمرار تدفق جموع املهاجرين غير القانونيين من دول الجوار إلى سواحل البالد.الخطف وا

ومع إعالن حكومة اإلنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل سيطرتها على مقار بعض الوزارات مطلع شهر يناير فإن الوضع األمني 

 التوترات وقد يشهد اشتباكات ومناوشات يظل التكهن بتوقيتها صعبا.ملدينة طرابلس سيظل ضبابيا ومهيئا ملزيد من 

 الوضع العسكريأولا: 

تركزت أغلب االشتباكات العسكرية في شهر يناير في مدينة بنغازي وتحديدا في املحور الغربي ملدينة بنغازي حي  آخر تمركزات 

اوشات بين قوات عملية الكرامة ومجلس شورى مجاهدي مجلس شورى ثوار بنغازي بمنطقة قنفودة. وبشكل أقل استمرت املن

بإمرة محمد بن نايل حول  12درنة وضواحيها. وشهد الشهر في بدايته مناوشات بين القوة الثالثة لحماية الجنوب وقوات اللواء 

 قاعدة براك الشاطئ العسكرية.

ونصف  حفتر تحرير منطقة قنفودة بعد أكثر من سنتينفي مدينة بنغازي أعلن القائد العام للجيش التابع ملجلس النواب خليفة 

نيب صوظ وكبير بالسيطرة على منطقة بو من املعارك املستمرة, حي  استطاعت قوات عملية الكرامة تحقيق تقدم ملح

ه ر املتاخمة لقنفودة آخر معاقل شورى الثوار في املحور الغربي, قبل أن تتقدم وتقطع طريق البحر على شورى الثوار لتحاص
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وتفقده السيطرة على الجزء األكبر واألهم من منطقة قنفودة. واستمر اتهام مجلس شورى بنغازي لقوات  12في عمارات 

 انة بطيران أجنبي لقصف تمركزاته.الكرامة باالستع

رية كقوات الكرامة من بينهم سجناء الشرطة العس ج من مناطق االشتباكات بعد تقدمالخرو من واستطاعت عديد العائالت 

عند قدوم قوات القذافي إلى بنغازي, وال تزال املعلومات متضاربة حول  2011الذين قبض عليهم في التاسع عشر من مارس عام 

خرجوا من قنفودة مع تردد معلومات داخلي في مدينة بنغازي على مدنيين وجود عائالت أخرى عالقة. وتحفظت قوات األمن ال

الصابري وسوق الحوت فبقي الوضع امليداني على ما هو عليه, مع وجود تصريحات من  عن قتل بعض منهم. أما في منطقتي

 قادة في عملية الكرامة بقرب بدء عملية تحرير املنطقتين.

شكل خروج قوات تنظيم الدولة من محاور القتال في مدينة بنغازي صدمة لجميع األطراف العسكرية والسياسية في بنغازي 

واختلفت التحليالت والقراءات للحدث من أطراف ألخرى, وكانت أبرز التعليقات على الحادثة مباركة خصوصا وليبيا عموما, 

مجلس شورى ثوار بنغازي للخطوة وتأكيده على عدم علمه املسبق بهذه الخطوة وأنه ال عالقة بينه وبين التنظيم ال تنظيميا 

ينسحب من مواقعه. أما على مستوى صفوف القوات التابعة وال عسكريا, وأنه مستمر في قتال قوات عملية الكرامة ولن 

لعملية الكرامة فقد أثارت العملية شكوكا حول وجود مجموعات متواطئة مع التنظيم بتسهيل خروجه من أماكن تمركزه في 

أمن بنغازي  يةالصابري والعمارات الصينية بقنفودة, ووجهت أصابع االتهام للقيادي في الصاعقة محمود الورفلي ومدير مدير 

 صالح هويدي, األمر الذي نفاه األخير في مقابلة له مع قناة ليبيا الحدث.

لم يتغير املشهد العسكري في مدينة درنة من جهة الوضع امليداني ومناطق السيطرة والنفوذ, إال أن املناوشات العسكرية بين 

حصارها على املدينة منذ بضعة أشهر وتكثف من غاراتها  ما تواصل األخيرة فرضبينرنة وقوات حفتر ما تزال قائمة, شورى د

, امةالتابعة لعملية الكر  الجوية التي كان آخرها قصف تجمعات ومخازن للذخيرة بحسب ما أعلنته غرفة عمليات عمر املختار

  الحجاج الغربي والظهر الحمر.عدد من املناطق بمدينة درنة كوتركز القصف األخير بالطيران الحربي على 

قواتهم إلى  رب دخول قية والغربية حول قن للجيش التابع ملجلس النواب في املنطقة الشر يلم تتوقف تهديدات القادة التابع

مدينة طرابلس والسيطرة عليها, ويصرون على وجود قوات تابعة للجيش التابع للنواب في مناطق ومدن واسعة باملنطقة الغربية. 

لهم مع مجموعات مسلحة في طرابلس واتفاقهم معهم على تسليم سالحهم وانضمامهم بل ذهب بعضهم للتأكيد على تواص

 للجيش وقت دخوله إلى طرابلس.
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 :توقعات

وات الكرامة سيما مع تمكن قية في مدينة بنغازي سوف تستمر ال كما كان الحال في السنتين املاضيتين فإن العمليات العسكر 

ما يجعلها أكثر إصرارا على فكرة الحسم العسكري. وال يلوح في األفق أيضا إمكانية من تحقيق تقدم كبير في املحور الغربي, 

تسوية غير عسكرية للوضع في مدينة درنة شرق البالد, إذ تصر القوات املحسوبة على القائد للعام للجيش التابع للنواب خليفة 

 طها.حفتر على حصار املدينة إلرضاخ مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها لشرو 

وتشير التوقعات إلى إمكانية اندالع حرب في املوانئ النفطية بعد ورود معلومات عن استعدادات لسرايا الدفاع عن بنغازي في 

الجفرة, كذلك فسرت بعض األطراف انضمام املجلس العسكري مصراتة للمنطقة العسكرية الوسطى على أنه استعداد 

 للتقدم نحو املوانئ النفطية. 

ر بين وشات املسلحة التي وقعت مطلع الشهالتكهنات فإن إمكانية الحرب في املوانئ تظل دائما محتملة. وتشير املنورغم كل ا

لجنوب ااملوالي لخليفة حفتر من جهة والقوة الثالثة من جهة, إلى هشاشة الوضع األمني في ل يالتابع ملحمد بن نا  12قوات اللواء

 معرضا لالنفجار في أي وقت. الوضع هناك ملسلح في البالد, وسيظلالنزاع ا ساحة متوقعة فيوأنها تعد 

ا:   اإلرهابثانيا

ها, نالحدي  عن اإلرهاب ومحاربة املجموعات املصنفة إرهابية بعد انتهاء املعارك في مدينة سرت بطرد تنظيم الدولة م لم ينته

ودول الجوار تطالب بتكثيف الجهود للقضاء على اإلرهاب وقطع الطرق أمامه والتضييق عليه.  قوى الدوليةحي  ما تزال ال

وكانت أبرز الخطوات في هذا االتجاه ما قامت به القوات األميركية من ضربات جوية على تجمعات قالت إنها لتنظيم الدولة 

 ميركية األولى من نوعها بعد توقف العمليات العسكريةجنوب مدينة سرت في التاسع عشر من يناير, وتعتبر هذه الضربات األ 

 في سرت.

ن كان ال لبالد, وإبجنوب االصحراء أودية وتجد املجموعات التابعة لتنظيم الدولة الفارة من مدينتي بنغازي وسرت مالذا في 

 يام بها. تي ينوي التنظيم القيعلم تحديدا املناطق التي تتمركز فيها هذه املجموعات. ويصعب التكهن بالخطوات القادمة ال

اء على ضرورة توحيد املؤسسة العسكرية للقضخالل يناير برئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وصرح 

اإلرهاب, ولم يفوت الفرصة في اجتماع اللجنة رفيعة املستوى لرؤساء دول االتحاد األفريقي ودول الجوار حول ليبيا, ليبارك 

 يش التابع ملجلس النواب انتصاراته على املجموعات اإلرهابية في مدينة بنغازي.للج
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 :توقعات

قد يكون من الصعب السيطرة على تحركات املجموعات املصنفة إرهابيا في مناطق البالد املختلفة, في ظل النزاعات العسكرية 

الواسع. إذ يؤثر ذلك على العمل الفعال في متابعة ومحاربة واالنقسام السياس ي وعدم السيطرة أمنيا على الجنوب، شرقا وغربا 

 املجموعات الخارجة عن القانون عموما واملجموعات املصنفة إرهابية بشكل خاص.

دول الجوار من حالة االنفالت التي يعاني منها الجنوب الليبي, األمر الذي يوفر مسارات أمنة القوى الغربية و وتستمر تخوفات 

إغالق  إلى ثم حكومة النيجر نفة إرهابيا للتنقل بين الدول املحاذية لليبيا. ودفع هذا األمر الحكومة التشاديةللجماعات املص

 ا مع ليبيا وإعالن املناطق الشمالية املقابلة للجنوب الليبي مناطق عسكرية بسبب وجود خطر محتمل لتسلل إرهابي. محدوده

ا:   الهجرة والتهريب والحدود والمنافذثالثا

تستمر أفواج املهاجرين غير القانونيين في الوصول إلى السواحل الليبية لتنطلق منها إلى السواحل األوروبية, لتتواصل عمليات 

اإلنقاذ من قبل خفر السواحل الليبي والقوات البحرية األوروبية املتمثلة في عملية صوفيا البحرية التي تراقب الساحل الليبي 

وجرى أيضا نهم سبعة ليبيين, مهاجر بي 700قانونية. واستطاع خفر السواحل بالزاوية من إنقاذ قرابة للحد من الهجرة غير ال

ذلك من عمليات اإلنقاذ املستمرة باستمرار أفواج إلى غير  ،شواطئ طرابلس بينهم عدد من الجث مهاجر قبالة  120 انتشال

 املهاجرين الوافدة.

القانونيين قلقا للدول األوروبية وال يزال الجدال محتدما بينها في كيفية التعامل مع هذا امللف وتمثل مسألة املهاجرين غير 

ملانية أنجيال وعلقت املستشارة األ ،د اتفاق مع ليبيا ملكافحة الهجرةالشائك. ورفضت املفوضية األوروبية مقترحا من مالطا لعق

لعمل مع ليبيا للحد من الهجرة ال سيما مع غرق أكثر من أربعة آالف مهاجر ميركل على أزمة الهجرة بأنه من الضروري ألوروبا ا

. إال أن ميركل بينت أن أوروبا ال تستطيع إبرام اتفاق مع ليبيا على غرار ما فعلته مع 2016وهم في طريقهم إلى أوروبا في العام 

وروبي مع ليبيا بخصوص ملف املهاجرين وأنه حان تركيا إزاء أزمة املاجرين. فيما تصر مالطا على أهمية تواصل االتحاد األ 

الوقت للذهاب إلى خطوة أبعد بعد إطالق أوروبا لعملية صوفيا البحرية. ويتخوف املالطيون من ازدياد أعداد املهاجرين في عام 

 بشكل كبير. 2017

مع تركيا بخصوص أزمة الالجئين حي  ساهم  عملهاالتحاد األوروبي خطوة قريبة مما  يتخذوتدعو الحكومة املالطية إلى أن 

 ذلك في تخفيف أعداد الالجئين القادمين إلى اليونان.

. 2017مليون يورو ملساعدة ليبيا في التعامل مع أزمة املهاجرين في العام  200وتسعى املفوضية األوروبية إلى جمع ما يصل إلى 

عدام حي  وثقت السفارة حاالت إ ،ر السفارة األملانية في النيجرريواستنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ما ورد في تق
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وتعذيب وانتهاكات وصفتها باملنهجية ضد مهاجرين في مراكز إيواء واحتجاز املهاجرين في ليبيا. ويأتي هذا التقرير في سياق عدة 

وكان املبعوث  ،لفة ليبية تلك التقاريرجهات مخت واستنكرت ،هاجرين في مركز اإليواء الليبيةتقارير سابقة انتقدت أوضاع امل

 األممي إلى ليبيا مارتن كوبلر قد دعا املجتمع الدولي إلى تقديم املساعدات الالزمة لهذه املراكز.

وفي تحول الفت وقعت ليبيا وإيطاليا مذكرة تفاهم لدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود وعمليات التهريب, 

تقديم إيطاليا دعما لتمويل برامج تنموية في املناطق املتضررة من ظاهرة الهجرة غير القانونية في قطاعات وتنص املذكرة على 

متعددة, منها مجال الطاقة املتجددة والبنية التحتية واملواصالت. كذلك نصت املذكرة على إطالق برامج يحددها املجلس 

تدفق قوافل املهاجرين. وجاء في املادة الثانية من املذكرة االتفاق على  الرئاس ي لدعم املؤسستين األمنية والعسكرية للحد من

استكمال منظومة مراقبة الحدود البرية الجنوبية, وتعهد الجانب اإليطالي بتوفير وتجهيز ما تحتاجه مراكز اإليواء املؤقتة 

 التابعة لوزارة الداخلية.

اعد جدابيا وحتى مدينة امساة املؤقتة لجنة ملكافحة الهجرة من مدينة وفي إطار الحد من الهجرة غير القانونية شكلت داخلي

تحت إشراف صالح الخفيفي مدير مديرية أمن بنغازي, وتعمل اللجنة على ترحيل املوقوفين إلى بلدانهم التي أتوا منها. وأعلن 

مهربي  اق عملية صوفيا البحرية ملكافحةاالتحاد األوروبي بدء املرحلة الثانية من برنامج تدريب خفر السواحل الليبي في سي

الهجرة قبالة السواحل الليبية, وتشمل هذه املرحلة تدريب عشرين عنصرا من خفر السواحل الليبي. وشملت املرحلة األولى 

 من برنامج التدريب ثمانين عنصرا من منتسبي البحرية تلقوا تدريباتهم على متن سفينة "سان جورجيو" اإليطالية. 

عقد اجتماعا مع و  ،خارج ليبيا عبر املنافذ املختلفةاملصرف املركزي بمدينة البيضاء العمل على الحد من تهريب العملة  وحاول 

 مصلحة الجمارك بالخصوص لوضع آلية للتنسيق بين الجهتين ومحاربة عمليات التهريب.

 :توقعات

الوطني لخفر السواحل بمصادرة سفن تهريب الوقود من بالرغم من األوامر التي أصدرها املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق 

املوانئ النفطية في حال اقترابها من السواحل اإلقليمية, وتهديده بإصدار قوائم بأسماء سارقي املال العام وتقديمها للقضاء 

م بأسماء قوائليصدر بحقهم مذكرات قبض لدى االنتربول. وإعالنه أن املؤسسة الوطنية للنفط وخفر السواحل سيرسالن 

لة إال أنه من املرجح أن تستمر حا ،ة للبحار التخاذ إجراءات في حقهاالسفن املتورطة في تهريب الوقود إلى املنظمة الدولي

الضعف في مراقبة الحدود والسواحل ألسباب مختلفة منها قلة اإلمكانيات وتعدد األجهزة األمنية الرقابية العاملة وغياب 

 كل ذلك يرجح تواصل حالة االنفالت في الحدود البرية والبحرية والجوية. ،لتنسيق فيما بينهاا
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رق ليبيا ودول الجوار باستمرار حالة االنقسام السياس ي وما تتسبب فيه من ؤ عضلة املهاجرين غير القانونيين توسوف تظل م

ملزمة مع الدول التي تصدر املهاجرين ودول جوار ليبيا للتوصل إلى حلول فعالة  عديدةت عجز الدولة الليبية عن إبرام اتفاقا

 في هذا امللف الشائك.

ا:   المؤسسات األمنيةرابعا

من حي  استمرار الجريمة املنظمة في مجاالت التهريب واملخدرات وبيع الخمور وصوال إلى سابقيه لم يختلف شهر يناير عن 

 جهزة األمنية املختلفة عن فعل أي ش يء إزاء األوضاع األمنية املتدهورة.الخطف واالبتزاز وسط عجز األ 

بعد  تشهر مقتل املحتجز اإلماراتي يوسف صقر أحمد مبارك في محبسه في طرابلس على يد أحد عناصر املخابراالشهد و 

سب رواية بح ،اشتباكه معهمقبل أن يقتل عضو املخابرات على يد عناصر األمن بالسجن بعد  هتمكنه من دخول مكان احتجاز 

الصديق الصور مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام. وأشارت روايات أخرى إلى تمكن شخص من تهريب املحتجز 

 اإلماراتي من سجنه في معيتيقة قبل أن يموتا في تبادل إلطالق النار بطريق الشط.

بل لم تفعل األجهزة األمنية شيئا سوى  ،د تصاعدا ملحوظاالجريمة التي تشهوأخفقت األجهزة في السيطرة على معدالت 

 280االستنكار واملطالبة بالدعم وتوفير اإلمكانات الالزمة للعمل. وأعلنت شرطة سبها في بيان لها شهر يناير وقوع أكثر من 

إذ  فضل حاال من سبها,منها وقعت على مواطنين ليبيين. وليس الوضع في الحواضر الكبرى بأ 180, 2016جريمة قتل في عام 

تشهد مختلف مدن البالد عمليات إجرامية مستمرة كان أبرزها التفجير الذي تعرض له وزير الداخلية األسبق عاشور شوايل 

 في بنغازي, ومنها انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى وزارة التخطيط في العاصمة طرابلس والذي خلف قتيلين وأضرار مادية.

ر القانونيين وتجار الخمو  لمؤسسات األمنية إال أن عمليات القبض على مجموعات جلب املهاجرين غيرومع الضعف الظاهر ل

يبية في املدن الل ديريات األمنموتواصل  ،املختلفةخر في املدن تجري من حين آل  ،خدرات ومجموعات الخطف واالبتزازوامل

من الجريمة والسرقة, إال أنها سرعان ما تتوقف ليرجع الوضع  اجتماعاتها ومحاوالتها وضع خطط مستعجلة لتأمين املدن والحد

 إلى سابق عهده.

ي ام مبنى وزارة التخطيط فوفي حالة تعد استثنائية كشفت قوة الردع الخاصة عن توصلها ملنفذي التفجير الذي وقع أم

لهما عالقة  نفذينالت القوة إن املوأن املنفذين لقيا مصرعهما في التفجير داخل إحدى السيارتين املفخختين. وق ،طرابلس

 وأن تدخل عناصر األمن الدبلوماس ي أربك منفذي الهجوم وانفجرت السيارة وهما بداخلها.   ،بعملية الكرامة

وتبقى عديد القضايا الجنائية لم تستطع األجهزة األمنية الكشف عن مالبساتها واملتورطين فيها, بل إن بعضها لم يحقق في 

 أصال, وهي حالة عامة تنطبق على األجهزة األمنية في طول البالد وعرضها.تها امالبس
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ومن العالمات البارزة على ضعف سيطرة الدولة على األجهزة األمنية وضعف أدائها رفض صالح هويدي قرار وزارة الداخلية 

أثير أمن بنغازي, ما يدل على أن ت بحكومة عبد هللا الثني القاض ي بإقالته وتعيين صالح الخفيفي بدال عنه مديرا ملديرية

األشخاص في املؤسسات األمنية وغياب البعد املؤسس ي بات عالمة ظاهرة تساهم بشكل كبير في ضعف أداء املؤسسات األمنية 

 في أداءها لدورها.

 :توقعات

 هامها يتأثرما يجعل أداءها مل ،عليهاإن من أهم ما تعاني منه املؤسسات األمنية في ليبيا تأثير البعد املناطقي والجهوي والقبلي 

بشكل سلبي ويجعل التزامها بالقانون ضعيفا جدا, وتتحول في كثير من األحيان إلى طرف عوضا عن أن تقف موقف الحياد 

لتطبيق القانون ونشر األمن. كذلك عدم وجود سلطة قوية تعمل على دعم املؤسسات األمنية املحلية يجعل منها عرضة 

ويكرس حالة العجز عن أداءها ملهامها. كل ما سبق وأكثر ال يبشر بإمكانية  ،ن املجموعات واملليشيات املسلحةملالعتداء 

 تحسن وتطور املؤسسات األمنية في مجال عملها.

ولعل الفوض ى األمنية والعسكرية التي تجتاح البالد شرقا وغربا وجنوبا, وتحرك املجموعات العسكرية واألمنية واملجموعات 

املسلحة املناطقية والدينية والجهوية وتداخل مهامها وعدم انضباطها يساهم أكثر في حالة الفوض ى األمنية ويكرس عجز 

 املؤسسات األمنية املسؤولة عن أمن املواطن.

ا:   المجموعات المسلحةخامسا

اس ي بدعمها بعضها في االنقسام السي تساهم املجموعات املسلحة بشكل واسع في حالة االنفالت األمني في البالد سواء بمساهمة

لطرف ضد آخر أم بممارسة عمليات السطو والقتل والخطف خارج طائلة القانون. وكانت حكومة اإلنقاذ الوطني برئاسة 

خليفة الغويل قد أعلنت استرداد مجموعات عسكرية تابعة لها مقرات حكومية بالعاصمة طرابلس وهو ما اعترف به املجلس 

 ومة الوفاق الوطني.الرئاس ي لحك

وتقوم املجموعات املسلحة الخارجة عن القانون في مناطق ورشفانة بعمليات خطف واسعة طالت املدن واملناطق املجاورة 

لها, ما يجعل أعيان املناطق يدخلون في عمليات وساطة معقدة لإلفراج عن املختطفين وأحيانا تقع عمليات خطف مضادة 

آخر هذه الوساطات ما أعلن عنه نائب رئيس مجلس شورى الزاوية خيري عجينة من تمكنهم من للضغط على الخاطفين. ومن 

 مختطف من أبناء مدينة الزاوية كانوا محتجزين في مناطق مختلفة من ورشفانة. 166إخالء سبيل 

جموعات , كذلك تسيطر موال يزال الطريق الرابط بين مدينة طرابلس ومدن الساحل الغربي مغلقا من قبل املجموعات املسلحة

أخرى على الطريق جنوب غرب طرابلس في منطقة العزيزية. ووقعت الشهر املاض ي عديد حاالت الخطف مقابل املال في مدينة 
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طرابلس ال سيما في طريق مطار طرابلس الدولي, ويرجع كثير من الخاطفين إلى مناطق ورشفانة بعد قيامهم بالخطف في ضواحي 

 صب بوابات وهمية.طرابلس عن طريق ن

وسجلت في مدينة طرابلس عملية اعتداء على مقر وزارة املالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني من قبل مجموعة مسلحة 

 واقتياد مدير إدارة امليزانية بها نوري ارحومة.

 :توقعات

ويصعب التكهن إلى أي مدى قد تصل تبقى احتمالية صدور أي أفعال ابتزاز وجرائم من املجموعات املسلحة أمرا متوقعا 

لعل وبالتالي غياب األدوات الرادعة. و  ،مني واالنقسام السياس ي في البالدممارسات هذه املجموعات مع اتساع حالة االنفالت األ 

ا ملقاتل هأصرخ مثال على ذلك ما قام به أحد األفراد املحسوبين على املجموعات التابعة لعملية الكرامة من إحراق جثة يعتقد أن

في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة  ،تها قوات الكرامة من أرض املعركةفي صفوف مجلس شورى ثوار بنغازي كانت قد سحب

 واستياء واسع ملثل هذا الفعل الذي لم يقع من قبل.

وإن كانت  ،ألرضانة املصالح واملتغيرات على حي  تبقى رهي ،ات املجموعات املسلحة املستقبليةويصعب أيضا التكهن بوالء

اية النفس يلة لحمنتشار عمليات الخطف املضاد كوسالخطف والقتل ألجل املال تؤذن بااملجموعات اإلجرامية التي تركز على 

 وردع الخاطفين.

 لحالة الدينية ا .4

 رسميةالالمؤسسات الدينية أولا: 

ل وانقسام تج عنه من اقتتان تزال املؤسسات الدينية الرسمية في البالد ثابتة كل على مواقفها من الوضع السياس ي وما هو ال

ا تصفه قفها الرافض ملفي الحكومات واملؤسسات؛ حي  تصر دار اإلفتاء بطرابلس برئاسة الشيخ الصادق الغرياني على مو 

العام للجيش التابع ملجلس النواب خليفة حفتر ووجوب قتاله والتصدي له, وترفض نقالب التي يقودها القائد بمحاولة اال 

 مخرجات االتفاق السياس ي املوقع في الصخيرات. 

لتان يتبعان الحكومة الليبية املؤقتة في البيضاء، على موقفهما 
 
فيما تستمر الهيئة العامة لألوقاف واللجنة العليا لإلفتاء ال

وحركة حفتر العسكرية، وتباركانها بوصفها قتاال واجبا ملن تصفهم بالخوارج, وترفض أيضا االتفاق الداعم ملجلس النواب 

 .عليهفقة مجلس النواب السياس ي لعدم موا
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وردا على بعض املنادين بضرورة تحييد الفتاوى عن التجاذبات السياسية, شدد الشيخ الصادق وعدد من املشايخ 

لى ما وصفوه بشمولية الدين وأحقية املتأهل للفتوى في اإلدالء بالرأي الشرعي الذي يعتقد واملتوافقين مع دار اإلفتاء, ع

صوابيته في كل املجاالت السياسية وغير السياسية. ووجهت االتهامات ضمنيا إلى حزب العدالة والبناء لرفضه مواقف الدار 

 تجاه االتفاق السياس ي.

دد مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار اإلفتاء بطرابلس، رفضه وفي آخر تعليق له على األحداث السياسية ج

لالتفاق السياس ي وملا قام به فريق الحوار السياس ي من اجتماع في مدينة الحمامات التونسية وإدخاله تعديالت على االتفاق 

ودعا  البالد ويلحق بها الضرر والبالء.السياس ي دون سند شرعي وال قانوني. وعاب عليهم االستمرار في اتفاق يزيد من تفكك 

لى عدم التحدث باسم الليبيين حي  لم يفوضوهم لذلك, والكف عن االستمرار فيما يقومون إاملجلس أعضاء فريق الحوار 

 به من زيادة الضرر على الناس.

خارجي  لة حوار ليبية دون تدخلكذلك جددت دار اإلفتاء التذكير بدعوة الشيخ الغرياني لألطراف السياسية لالجتماع على طاو 

 لتسوية الحالة السياسية في البالد. 

استمر املفتي الصادق الغرياني وتيار دار اإلفتاء في مهاجمتهم لقوة الردع الخاصة ولقائدها عبد الرؤوف كارة, ال سيما بعد 

العمراني. حي   مقتل ن فييالقضية لقياديين في الردع متورط ني وتسمية املتهم األول فيعمرااغتيال عضو الدار الشيخ نادر ال

مجلس شورى ثوار بنغازي. وتطالب الردع  من يؤيدردع بالكف عن اعتقال مخالفيها السيما قوة ال تطالب دار اإلفتاء ازالتم

 العمراني ليمثلوا أمام التحقيق. بتسليم املذكورين في تحقيقات مقتل

 :توقعات

ليس من املتوقع أن تطرأ تغيرات كبيرة على مواقف املؤسستين الدينيتين الرسميتين في البالد, بل قد تسعى مؤسسة اإلفتاء في 

ى إلى تعزيز التواصل مع التيار املدخلي في الغرب الذي أصبح نفوذه العسكري يتنام -التي يسيطر عليها التيار املدخلي-البيضاء 

املتمركزة في مدينة سرت, الذي هاجمت فيه جماعة اإلخوان املسلمين وسرايا  604بيان الكتيبة بشكل ملحوظ. السيما بعد 

 الدفاع عن بنغازي بشدة, بل هددوا بفتح حرب معهم إذا ما حاولوا التقدم نحو الهالل النفطي.

تزال قوة  مدينة طرابلس أكثر, إذ ما أيضا من املتوقع أن تسوء الحالة بين التيار املدخلي واملحسوبين على تيار دار اإلفتاء في

 الردع تقوم بعمليات دهم واعتقال ألشخاص مناوئين لها فكريا, ولعل آخرهم آمر إحدى كتائب طرابلس عمر العاقل.
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ا:   الجماعات الدينيةثانيا

منذ تحالفها مع قائد عملية الكرامة خليفة حفتر وتوفيرها الغطاء الديني له في معاركه مع مجلس ي شورى ثوار بنغازي وشورى 

 في مدن وحواضر -مدعوما من السلطة-مجاهدي درنة, أضحى التيار املدخلي الجماعة الدينية األبرز واألكثر نفوذا ونشاطا 

النشاط الديني فحسب بل كونوا مجموعات عسكرية تشارك في معارك بنغازي بقوة  شرق ليبيا. ولم يقتصر املداخلة على

ندالع ا بعدسيما ية نشاطا للتيار املدخلي أيضا ال مشاة. وشهدت الساحة في املنطقة الغرب 210وفاعلية, ولعل أبرزها الكتيبة 

مشاة, وتقوم الكتيبة منذ  604املعارك ضد قوات تنظيم الدولة في سرت حي  أسس التيار كتيبة عسكرية تحت اسم كتيبة 

 ا من تعاظم قوتهم وإعادة سيناريوتحرير سرت بالتمركز فيها تحت ذريعة تأمينها, وهو أمر حذر منه مناوئون للمداخلة خوف

 ة دينية أخرى على املدينة.تنظيم الدولة في سرت بسيطرة جماع

ي بنغاز  هم لإلخوان املسلمين والجماعة اإلسالمية املقاتلة ومجلس شورى ثوارءمشاة عدا 604القائمون على الكتيبة  خف  لم يُ 

هددوا فيه بقتال سرايا الدفاع عن بنغازي  15/01/2017وأعلنوا ذلك في بيان أصدروه في  ،وسرايا الدفاع عن بنغازي 

 معها إذا ما فكروا في التقدم نحو املوانئ النفطية. واملتحالفين

التيار املدخلي من ردود فعل مجتمعية غاضبة ضده, بعد قيام مكتب وزارة األوقاف في املرج  عصمإال أن النفوذ والسلطة لم ت

صحبة مديرية أمن املدينة بمصادرة كتب متنوعه بحجة أنه رأى فيها دعوة للنصرانية واإللحاد والعلمانية وتبديل شرع هللا 

قامت وزارة األوقاف البيضاء بتعميم خطبة الجمعة على  وغير ذلك من االتهامات. وردا على الهجمة التي تلت مصادرة الكتب

 مساجد املنطقة الشرقية تحذيرا من العلمانية واألفكار الهدامة وباركت حادثة مصادرة الكتب باملرج. 

 هئكذلك أشاد الداعية املدخلي السعودي الجنسية أسامة بن عطايا العتيبي بحادثة مصادرة الكتب في مدينة املرج, عند إلقا

خطبة الجمعة في مدينة إجدابيا شرقي البالد, حي  أقام الداعية السعودي دورات ومحاضرات في املدينة شدد فيها على خطر 

 التيارات املناوئة للفكر املدخلي. 

 :توقعات

لبالد, مع اعلى األرجح لن تكون هذه حالة الصدام األخيرة بين التيار املدخلي وأطياف أخرى من املجتمع مختلفة عنه في شرق 

ما يعرف على املداخلة من تبني كثير من األمور غير املستساغة في املجتمع الليبي. ومن املتوقع أن ترتفع األصوات املختلفة مع 

 نظرته للدين والعلم والفكر في قادم األيام, حي  لم تسجل حاالت صدام كثيرة فيما مض ى.
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يرة واحتماالت تطورها إلى صدامات كب ،أكبر وأوضح وأشرس هيار ومناهضيدام والتنافر بين التأما في طرابلس فإن حالة الص

سكرية سواء أكانت ع ،لفريقين عديدة وفي مجاالت مختلفةقد تصل إلى االقتتال تظل دائما واردة. إذ أن مناطق التماس بين ا

 في مناطق طرابلس وسرت أم اجتماعية في املساجد واملؤسسات الدينية.

ا:   الصوفيةالطرق ثالثا

سجل املرشد العام للرابطة العاملية للشرفاء األدارسة محمد الشحومي اإلدريس ي اعتراضه على دعوة القيادة العامة للجيش 

التابع للنواب للشيخ املدخلي أسامة عطايا العتيبي وطالب بطرده من البالد وحملهم مسؤولية ذلك. وعلل الشحومي موقفه 

تفجيرها. و ابي في السعودية وليبيا وراء االعتداء على املنارة العلمية لعبد السالم األسمر بحجة وقوف التيار السلفي الوه

أغلبها  وتشير أصابع االتهام في ،ات متكررة منذ سقوط نظام القذافيوتعرضت املقامات الصوفية في مدن مختلفة إلى اعتداء

 للتيارات السلفية.

روس لغربية وإلقاء دلقيادة حفتر العسكرية دعوة للعتيبي لزيارة املنطقة اووجهت املنطقة العسكرية الغربية التابعة 

 جدابيا.ابعد إتمامه لزيارة املنطقة الشرقية وتحديدا مدينة  ،ومحاضرات بها

 :توقعات

ام بين درغم العداء الصوفي الوهابي القديم واملناوشات املستمرة بين الفريقين, إال أنه ليس من املنتظر أن تتطور أشكال الص

األمر  ،يادخلي بمعارك وصدامات أخطر نسبألسباب أهمها انشغال التيار السلفي في تحققه امل ،الطرفين إلى مستويات مرتفعة

 اآلخر عدم جنوح التيار الصوفي عموما إلى االنشغال بالصدام مع التيارات املختلفة معها منذ سقوط القذافي.
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 القطاعات الحكومية  .5

شهر يناير مجموعة من التطورات على مستوى القطاعات الحكومية وأدائها بداية بإصدار محكمة استئناف شهدت ليبيا خالل 

. إال أن التطور 1شمال طرابلس حكما بإيقاف نفاذ قرار املجلس الرئاس ي حول تشكيل لجنة تسييرية للشركة العامة للكهرباء

عة قتة عبد هللا الثني بتشكيل لجنة إلعادة النظر في عمل الهيئات التاباألبرز من الناحية السياسية كان قرار رئيس الحكومة املو 

للحكومة املوقتة وتقييم عملها تحت اسم "لجنة تقييم أداء الهيئات واملؤسسات الحكومية" وجاء قرار الثني في إطار سعي 

تحسين مي للمواطن من خالل متابعة و الحكومة املؤقتة ملا أسمته الحد من الفساد ومحاربته، وتحسين املستوى املعيش ي والخد

 .2أداء الهيئات واملصالح الحكومية

وتم تعيين العميد يونس فرحات رئيسا للجنة تقييم أداء الهيئات واملؤسسات واملصالح الحكومية الذي أكد أن اللجنة ستحيل 

مجلس ن املحاسبة وهيئة الرقابة اإلدارية بأية شبهة فساد، أو تقصير إداري، أو فني، إلى رئيس الحكومة املؤقتة إلحالتها لديوا

 . 3النواب الليبي

ز السراج سعي حكومته لحل مشكالت املواطنين املتزايدة وعلى رأسها الكهرباء، يمن ناحية أخرى أكد رئيس املجلس الرئاس ي فا

د السراج أن خدمات وسعيه لتشكيل "لجنة أزمة" لوضع حلول سريعة ملشكلة الكهرباء والوقود والحاجات األساسية وأك

 .4مؤسسات الدولة تأثرت بالصراعات والحروب وأن هناك مشكالت خدمية ال يمكن حلها بدون عودة البالد إلى االستقرار

 أداء القطاعات الحكومية أولا:  

  5الكهرباء والطاقة

                                                           
1 http://almarsad.co/2017/01/04/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-
%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/ 
2 http://alwasat.ly/ar/news/libya/131038/ 
3 http://lananews.com/ar/?p=34570 
4 https://is.gd/3Qkewe 

وطبقا لهذا القرار تحددت مهام وزارة  2102لسنة  33تم اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الكهرباء الليبية طبقا للقرار الوزاري رقم  5

توفير  نهرباء والطاقات المتجددة في تنفيذ السياسات والخطط، ووضع االستراتيجيات العامة في مجاالت الكهرباء والطاقات المتجددة بما يمكنها مالك
العالقة  ذاتالطاقة الالزمة للتنمية الشاملة المستدامة بأقل كلفة ممكنة وبجودة عالية وبأفضل المواصفات من خالل المساهمة في تطوير التشريعات 

لمناطق، جميع اوإقرار المعايير واألساليب الفنية الالزمة لتخطيط المشروعات التنموية لهذه المجاالت والعمل على توفير الطاقة الكهربائية الالزمة ل
طاء األولوية للمناطق التي وتأمين محطات التوليد من أعمال السرقة، والعمل على عودة شبكة الكهرباء الوطنية بالكامل في أسرع وقت ممكن، وإع

 تضررت بها شبكات توزيع الكهرباء.
الستشارات وا تتبع لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة وتخضع إلشرافها الشركة العامة للكهرباء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة وشركة المقاوالت

 (http://security-legislation.ly/ar/node/33832والصناعات الكهربائية )طالع 



 

 

 7102تقرير شهر  يناير  -الحالة الليبية   57

 

نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل  بمعظم املناطق الليبية 7102تأثرت الخدمات على مستوى قطاع الكهرباء والطاقة في يناير 

مستمر خالل الشهر عن شرق وغرب ليبيا كما شهد الجنوب الليبي أيضا انقطاعا شبة كامل للتيار الكهربي تسبب في العديد 

 .6من األزمات اليومية خالل شهر يناير اثر على عدة قطاعات حيوية أخرى 

وجاءت أزمة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لسببين أساسين أولهما فني يرجع إلى ارتفاع األحمال عن الطاقة االستيعابية 

 . 7محطات التحويلشبكات النقل و والثاني أمني بسبب تعديات استهدفت ملحطات االنتاج 

وفير في ليبيا خالل يناير املاض ي من مشكلة ت ناطقاملاد الكهرباء، عانت أغلب وإلى جانب تضرر العديد من مولدات وشبكات إمد

الغاز، وشهدت مناطق عدة نقصا في توفير غاز الطهي. ونتيجة لهذه األوضاع الصعبة واملتردية على مستوى الكهرباء والطاقة 

 جنوبي 02في كافة املحافظات الليبية أعلن 
ً
 نائبا

ً
ن االحتجاجات في مناطق كما اندلعت عدد م 8بمجلس النواب تعليق عضوياتهم ا

مختلفة للتنديد باألزمة. األمر الذي دعى مبعوث األمم املتحدة الخاص بليبيا، مارتن كوبلر، إلى مناشدة السلطات "إصالح 

 .9العيوب الفنية بالخصوص وتزويد محطات الوقود بالبنزين"

 جهود مواجهة أزمات الكهرباء والطاقة

ز يحلول ألزمة الكهرباء والطاقة اجتمع رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الليبية، فا وفي مساعي الحكومات الليبية إليجاد

دت وزارة كما أك .السراج، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ملناقشة خطط حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

ت اوية البخارية بعد التوصل إلى حل بين األطراف التي كانالحكم املحلي بحكومة الوفاق فتح الصمام املغذى ملحطة كهرباء الز 

 اتفاقية الشركة العامة للكهرباء من مصر بحسب  تميجا وا 21 بحواليالشبكة الشرقية تغذية كما تم  .10وراء قفل الصمام

 .11املبرمة مع شركة الكهرباء املصرية

ت االرتفاع النسبي لدرجاالغاز الذي يغذي محطة الزاوية  و و تحسن أداء قطاع الكهرباء في أواخر شهر يناير بعد فتح صمام 

 .الحرارة  مما قلل من الطلب على الكهرباء

ال يزال يعاني قطاع الكهرباء من تداعيات االنقسام السياس ي حي  يوجد مجلس إدارة للشركة العامة للكهرباء يتبع لحكومة و 

تبع ت والطاقات املتجددة التيلكهرباء اإلى هيئةالوطني، باإلضافة خر يتبع لحكومة االنقاذ آ الوطني ومجلس إدارةالوفاق 

                                                           
6 http://www.libyaakhbar.com/libya-news/253568.html 
7 http://rawabetcenter.com/archives/39606 
8 goo.gl/k6XBCDcontent_copyCopy short URL 
9 https://is.gd/MOI8sG 
10 https://is.gd/RRRXuc 
11 http://alrassedalliby.com/news/news.aspx?id=2171578 
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بينها على  فيما وتتنافساملقرات لهيئات الصالحيات والسيطرة على االبيضاء. وتتنازع هذه املجالس و الحكومة املؤقتة بمدينة 

  ولةشراء مولدات جديدة مما قد يرهق ميزانية الد وإبرام عقودتقديم حلول ألزمة الكهرباء 
ً
 .  مستقبال

اجية تتسلم مقطورات نقل الغاز السائب الخاصة بغاز الطهي لرفع الطاقة اإلنشركة البريقة لتسويق النفط على وعملت 

 .وزيادة كميات مخرجات الغاز

البريقة ، كما اجتمعت شركة 12وعقد وزير الحكم املحلي بحكومة الوفاق عدة اجتماعات مع املجلس الرئاس ي ملناقشة األزمة

. وعملت لجنة أزمة الوقود 13لتسويق النفط بعدد من أصحاب محطات الوقود اجتماعا لوضع آليات لحل مشكلة نقص الوقود

والغاز على توزيع الغاز من مستودع الزاوية النفطي لكل موزعي الغاز بمناطق الزاوية الغربية حتى زواره. باإلضافة لتوفير وقود 

. وتم تنظيم توزيع غاز الطهي، ملنع بيع مخصصات اسطوانات الغاز اليومية بالسوق 14لكيروسينالديزل وتوفير كميات من ا

إغالق املستودعات التي تقوم ببيع الغاز باألسواق املوازية بأسعار مرتفعة. وتم خالل هذه األزمة تشغيل  جرى السوداء. كما 

  .15محطات الوقود على فترتين

إعفاء  الحكومة املؤقتةات املختصة ملحاولة إنهاء األزمة  خالل يناير املاض ي كما قررت ويظهر من هذه التحركات سعي السلط

املؤسسات و  رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات املتجددة بناء على تقرير لجنة تقييم عمل الهيئات

املهندس و  والطاقات املتجددة برئاسة فخري املسماري العامة والتحقيق معهم وتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء 

  .16مختار بركة عبد هللا نوري نائًبا

  :توقعات

كلة شغير أن معالجة امل تخف فترات انقطاع الكهرباء مع تحسن درجات الحرارة واقتراب دخول فصل الربيعمن املرجح أن 

و صيانة وحدات االنتاج املتوقفة عن العمل  و صيانة شبكات النقل  محطات توليد جديدة دخول بشكل جذري يتطلب 

طلبات وهذا أمر بحاجة إلى مت املتضررة بسبب االشتباكات العسكرية و التي أدت إلى انقسام الشبكة الكهربية الى عدة جزر،

 وات.يد املتوقفة منذ سنزمنية طويلة في حال اتفقت السلطات املتنازعة في ليبيا على استكمال مشاريع محطات التول

بشكل كامل ألنها ارتبطت منذ ستة سنوات باألوضاع األمنية والسياسية والعالقة بين  أزمة الوقودن غير املتوقع أن تنتهي وم

 املناطق والحكومات املختلفة

                                                           
12 https://is.gd/nQEGPe 
13 https://is.gd/caqkB6 
14 https://is.gd/swPp4n 
15 https://is.gd/jAvPho 
16 https://is.gd/BYKSdc 
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  17الصحة

واألعطال بعدد من املستشفيات مجموعة من األزمات الخاصة بنقص الدواء  7102شهد قطاع الصحة الليبي خالل شهر يناير 

داء لساعات طويلة كل يوم على أ انقطاع التيار الكهربي. وأسهم فة لنقص التمويل الالزموتوقف بعضها عن العمل، باإلضا

 املؤسسات الطبية.

 مة إلى أننظأعربت منظمة الصحة العاملية خالل الشهر عن قلقها البالغ إزاء تدهور النظام الصحي في ليبيا، وأشارت املوقد 

ة جا نتيجة نقص اإلمدادات الطبيبات حر  أن الوضع الصحيعلى توفير خدمات مناسبة، و  النظام الصحي في ليبيا غير قادر

 .18والتمويل املالي على مستوى كافة الجهات املسؤولة في البالد

نتيجة نقص اإلمدادات الطبية  19وحذرت املنظمة من ارتفاع نسبة انتشار فيروس نقص املناعة املكتسبة اإليدز في ليبيا

 .20بشكل عامبيا وسوء وضع النظام الصحي في كل أنحاء ليلمرض واألدوية املضادة ل

 02أشخاص جراء حريق اندلع بأحد املنازل، بسبب استخدام األسرة لشمع لإلنارة، كما توفى  0ونتيجة ألزمة الكهرباء توفي 

 بحسب مصادر محلية في وادي عتبه بالجنو 
ً
أطفال لذات األسباب بمدينة غات  01ب بسبب البرد القارس وتوفي شخصا

ووجهت عدد آخر من املستشفيات نداءات استغاثة خالل شهر يناير سواء لتوفير األدوية الالزمة أو توفير  بالجنوب الليبي

مصراتة املركزي  فىمستشفى بنغازي لألطفال وأغلق مستشو مستشفى األطفال بطرابلس مثل  أجهزة وصيانة البنى التحتية

قسم النساء والوالدة على فترات خالل شهر يناير نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي واألمطار األمر الذي أدى إلى اقفال 

 .21القسم

الكوادر الطبية والتمريض، وشح األدوية واملعدات األساسية، أزمة نقص صحية بمناطق شرق ليبيا وشهدت عدد من املرافق ال

ن "املرافق الصحية تعاني من نقص حاد في األدوية إتة رضا العوكلي في يناير املاض ي الصحة في الحكومة املؤقوقال وزير 

                                                           
وطبقا لهذا القرار تحددت مهام وزارة  2102 لسنة 33تم اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة الليبية طبقا للقرار الوزاري رقم  17

فل تحقيق كالصحة في تنفيذ السياسات والخطط، ووضع البرامج الالزمة لتنفيذ القوانين والقرارات النافذة في مجال الصحة وفق المنهج العلمي الذي ي
جات المرافق الصحية العامة من األجهزة والمعدات الطبية والعمل أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصوال إلى الغايات والنتائج المطلوبة، وتوفير احتيا

ومتابعة أعمال المرافق الصحية التابعة للوزارة والتأكد من تحقيقها لألغراض التي أنشئت من أجلها، وتتبع وزارة  الصحة  على صيانتها وتجديدها

التخصصية والعامة والقروية، وتكون مسؤولة عن حسن قيامها بتقديم خدماتها.  جهة مختلفة باإلضافة إلى المستشفيات المركزية و 01ويخضع إلشرافها 

 (http://security-legislation.ly/ar/node/33852)طالع 

 
18 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=27894#.WJMk_9J945d 
19 https://is.gd/fr5KZf 
20 http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=27894#.WI28CNJ945c 
21 https://is.gd/gxcweB 
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واملعدات واملوظفين وهناك نقص حاد في أكياس الدم باإلضافة لوجود حاجة ماسة لألطباء واملمرضين، ألن العديد من الكوادر 

 .22ت متنقلة واملعدات األساسية"األجنبية غادروا، وأن هناك حاجة ُملحة لعيادا

وأدى النقص الشديد في األدوية واملستلزمات الطبية باملستشفيات الليبية الزدهار تجارة األدوية املغشوشة، بينما ال توجد 

 لدى إدارة األدوية بمركز الرقابة على األغذية واألدوية، أي عمليات تفتيش على املعامل والصيدليات منذ أربع سنوات بحسب

 .23تصريحات رسمية، نتيجة األوضاع األمنية املتردية

 جهود مواجهة أزمات قطاع الصحة 

خالل شهر يناير ميزانية لشراء األدوية وقال الناطق باسم وزارة الصحة في  في الحكومة املؤقتة وزارة الصحة الليبيةخصصت 

الحكومة املؤقتة أحمد العليقي، إن الوزارة تسعى لحل أزمة نقص األدوية وتخصيص مبالغ مالية لبعض املرافق الصحية لحل 

 .ملرض ى السكري وأدوية األورام اصةإلنهاء أزمة نقص أدوية خ ةهذه األزمة، كما يعمل جهاز اإلمداد الطبي لوضع آلي

ناقش مبعوث األمم املتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، مع املفوض بوزارة الصحة في حكومة الوفاق عمر الطاهر، التحديات التي و 

، والتقى رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" مع وزير الصحة بالحكومة املؤقتة 24تواجه قطاع الصحة وتوفير األدوية في ليبيا

خالل يناير الذي أطلع صالح على أوضاع القطاع ومشاكله من شح اإلمكانيات املادية وعدم توفر املعدات رضا العوكلي" "

 .25واألدوية باملرافق الصحية مما حال دون تقديم الخدمة الطبية للمواطن الليبي

تشفيات في أنحاء ليبيا ملواجهة أزمة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ألواحا شمسية على أسطح عشرة مس ركبخالل يناير و 

 وأكدت خالل بيان 26االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي
ً
. ونفت وزارة الصحة الشائعات حول تلقى مراكز عالج مرض السل أجرا

صابين لها أن البرنامج الوطني ملحاربة داء السل يرتكز على مبدأ الولوج املجاني لخدمات التشخيص والعالج لجميع املرض ى امل

 .27بهذا الداء وذلك في جميع املؤسسات التابعة لوزارة الصحة

 

 

                                                           
22 http://www.libya24.tv/news/76591 
23 http://www.sasapost.com/lack-of-medication-in-libya/ 
24 https://al-ain.com/article/lack-medicines-scene-crises-libyan-street 
25 https://is.gd/lGfdl7/ 
26 https://is.gd/oeL9mT 

 
27 http://www.libyaakhbar.com/libya-news/256655.html 
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 :توقعات 

ات املستشفيأغلب عدم استكمال صيانة من املرجح أن يواجه قطاع الصحة عددا من املصاعب خالل الشهر املقبل نتيجة 

 املحلي.ونقص املخصصات املالية لقطاع الصحة سواء على املستوى الحكومي أو البلدي على مستوى 

إليجاد حلول ألزمتي نقص الدواء وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من املستشفيات إال انها لم ورغم تقديم بعض املقترحات 

تكن حلوال عامة وجذرية واتسمت بقدر من املحدودية على مستوى املناطق أو على مستوى املستشفيات، ويمكن القول أن 

دد من األزمات على مستوى قطاع الصحة خاصة أزمتي الدواء تدهور البنية التحتية هناك احتماالت قائمة الستمرار ع

  ونقص الكوادر الطبيبة.للمستشفيات 

 قطاع التعليم 

األساس ي والجامعي في ليبيا مجموعة من التطورات خالل شهر يناير املاض ي، فتأثرت عدد من ه شهد أداء قطاع التعليم بشقي

املدارس بالنزاع املسلح في مناطق بعينها، حي  تم إغالق مدارس حي الجديد بسبها، بسبب شجار مسلح كما تم تعليق الدراسة 

آخرين  0أشخاص وإصابة  0ما أسفر عن مقتل  ، بعد هجوم مسلحين على كلية قصر بن غشيرطرابلسببن غشير منطقة في 

كما تم ضبط شحنة من الكتب املدرسية املهربة، إلى تونس عبر معبر دهيبة الحدودي، وأصيب أحد التالميذ بطلقة رصاص 

 يعشوائية أثناء الطابور الصباحي بمدرسة الهضبة املركزية بأبو سليم. وباستثناء هذه األزمات لم يكن هناك أزمات قوية ف

قطاع التعليم، وعملت وزارة التعليم سواء بالحكومة املؤقتة او حكومة الوفاق على استمرارية عمليات التفتيش واالجتماعات 

 والتدريب للمعلمين في ليبيا خالل شهر يناير.

  جهود حل أزمات وتطوير التعليم

اق شهر يناير املاض ي  اجتمع وزير التعليم بحكومة الوففي إطار السعي من أجل إيجاد حلول ألزمات قطاع التعليم في ليبيا خالل 

بوزير املالية أسامة حماد، ملتابعة األزمات املالية العالقة لوزارة التعليم والتفويضات املالية املتوقفة  "محمد العزابي "الوطني

ا اجتمع انية املخصصة للطوارئ، كمم، وتم بح  سبل تسييل االلتزامات املالية لصالح وزارة التعليم وامليز  7102/7100لعامي 

العزابي، خالل الشهر املاض ي، مع رئيس املجلس الثقافي البريطاني لبح  سبل التعاون املشترك في مجال تطوير التعليم وأولوية 

س الثقافي لنجليزية للرفع من كفاءتهم وتفعيل االتفاقيات والبرامج واالستفادة من خبرات املجتدريب املعلمين في مجال اللغة اإل 

 البريطاني في تطوير املناهج املتعلقة باللغة اإلنجليزية. 
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كما أطلق الوكيل العام املكلف بمهام وزارة التعليم في الحكومة املوقتة الدكتور عقوب عبد هللا عقوب مشروع محو األمية 

 بإيقاف تدريس بعض ال . كما28بالتعاون مع مصرف ليبيا املركزي 
ً
دروس في مادة التربية الوطنية ملرحلة أصدرت الوزارة قرارا

ودعت إلى ضرورة وقف استخدام "العنف" ضد التالميذ بكافة املدارس في مختلف املناطق التعليمية في  التعليم األساس ي.

مية يالبالد، وشرعت الوزارة خالل يناير في البدء في توزيع منظومة شؤون الطلبة واالمتحانات للمدارس على كافة املناطق التعل

 .29وكذلك البدء في توزيع منظومة تجميع بيانات ودرجات طلبة الشهادات العامة ملكاتب االمتحانات باملناطق

هت وزارة التعليم بالحكومة املؤقتة من الخطة األولى وأنجزت جزءا كبيًرا من الخطة الثانية التي استهدفت أن يكون العمل تانو 

لألوضاع الراهنة التي تمر بها البالد من تحديد مواعيد امتحانات النهائية للفصل األول، وعطلة نصف السنة، وانطالق  امواكب

 .30األنشطة املدرسية، وإلغاء بعض الدروس بمادة التربية الوطنية

عليا، لجامعات واملعاهد التعديل قيمة الرسوم الدراسية باعلى صعيد آخر وافق رئيس الحكومة املؤقتة عبد هللا الثني على 

 اصيانة بيت الطالبات وكلية التربية ليكون مقر . كما وافق الثني على 31وتحديد قيمة الرسوم الدراسية بمدارس التعليم الحر

 .32لجامعة بنغازي  امؤقت

بأسماء الشركات واملدارس الخاصة املسجلة بالتعليم األجنبي في ليبيا وعقدت  اوعممت وزارة التعليم بحكومة الوفاق كشف

 ملديري إدارة شؤون الجامعات ملناقشة سير الدراسة بالجامعات خالل العام الجاري، والصعاب والعراقيل التي 
ً
اجتماعا

م والعمل على 7102-7102لجامعي تواجهها إلى جانب استعراض إحصائيات بأعداد الطلبة الذين تم قبولهم خالل العام ا

 .ضرورة حل مشكالت الطلبة الذين تواجههم صعوبة في مواصلة الدراسة بمناطقهم

 :توقعات

ي خاصة بعد نجاح قطاعات التعليم املختلفة في إطالق العام الدراس  الل الفترة املقبلةالتعليم تحسنا نسبيا خقطاع قد يشهد 

 الجديد رغم الظروف األمنية واالقتصادية واالجتماعية التي تمر بها البالد.

هذا التحسن املتوقع قد يواجه عدد من الصعوبات خاصة في مناطق االشتباكات وغلق املدارس نتيجة االنفالت األمني  غير أن

الناتجة عن نقص التمويل الالزم للعملية التعليمية ومشكالت عدم وصول كتب دراسية ملناطق بعينها وتسرب أو املشكالت 

العامة التي تتعلق بنقص السيولة وتأخر مرتبات العاملين بقطاع التعليم،  إضافة إلى املشاكلخارج قاعات الدراسة الطالب 

                                                           
28 https://is.gd/nunMgS 
29 https://is.gd/kDc0R4 
30 https://is.gd/0cfh8H/ 
31 https://is.gd/lCDIbJ/ 
32 https://is.gd/9ShYnn 
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 لعدمبعض املناطق باملعلمين إلى جانب نقص متوقع في عدد واإلداريين  املعلميناألمر الذي قد يؤثر على أداء 
ُ
وجود إدارة  نظرا

قص نمركزية بالقطاع تشرف على توزيع املعلمين واألطقم اإلدارية بحسب حاجة كل مؤسسة تعليمية، يضاف إلى ذلك 

 مع زيادة عدد الطالب. الدراسية  الفصول 

 قطاع االتصاالت 

لحكم اأولى هذه التطورات  في ليبيا وكانتالتطورات على مستوى قطاع االتصاالت شهد شهر يناير املاض ي مجموعة من 

بشرعية مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد واالتصاالت وتقنية املعلومات ، والذي قض ى حكمة شمال طرابلسالصادر عن م

وأكدت الشركة في بيان لها أن هذا الحكم أنهى التابع للحكومة املؤقتة و الذي يترأسه السيد فيصل قرقاب.  33القابضة

 .34دارةاإل الخالفات واالنقسامات حول مجلس 

تطورات سلبية تمثل أهمها في تأثر قطاع االتصاالت بانقطاع التيار الكهربائي خالل شهر يناير؛ حي  حذرت وسجل الشهر 

ستمرار ايان لها أن "سبب التوقف املتوقع يعود إلى شركة "هاتف ليبيا" من توقف االتصاالت في البالد. وأوضحت الشركة في ب

، وأعلنت شركة "ليبيانا" للهاتف 35أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعدم قدرة املولدات على العمل باستمرار لنقص الوقود

من حجم  %01موقًعا للشركة عن الخدمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. بما يمثل ما نسبته  0421املحمول، عن خروج 

وخدمة  "DSL" خدمة خدمات اإلنترنت ملشتركيمتكرر ل، كما أعلنت شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية عن انقطاع 36الشبكة

"الواي ماكس" بسبب االنقطاع املتواصل للتيار الكهربائي، وبجانب ازمة انقطاع التيار الكهربائي فقد تأثرت خدمات االتصاالت 

 وغياب الرقابة.التي يقوم بها بعض املواطنين ت الحفر العشوائية في بعض املناطق نتيجة عمليا

 جهود القطاع لمواجهة األزمات

عملت الهيئة العامة لالتصاالت واملعلوماتية على إيجاد الحلول ألزمات القطاع خالل الشهر املاض ي خاصة أزمة انقطاع التيار 

 .خدمات االتصاالت الكهربائي، فسعت الهيئة لتوفير الوقود الالزم الستمرار

وأعلنت الشركة الليبية للبريد واالتصاالت وتقنية املعلومات القابضة عن انتهاء أعمال الصيانة وإرجاع حركة االتصاالت 

 .عن أغلب مدن املنطقةقد توقفت االتصاالت واإلنترنت بعد أن كانت خدمات  لطبيعتها بمدن املنطقة الشرقية بالكامل

                                                           
33 http://www.libyaakhbar.com/libya-news/255749.html 
34 https://is.gd/Lmjcwa 
35 http://www.libyaakhbar.com/libya-news/251548.html 
36 http://alwasat.ly/ar/news/libya/130241/ 
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خالل شهر يناير ملتابعة أعمال الصيانة بمدينة سرت ومتابعة صيانة األعطال بالشبكة في  املسؤولة جهودات الجهات كما بذل

 .37كل أنحاء املدينة

  :توقعات

حتية التي تشهدها البنية التستستمر أوضاع االتصاالت وخدمات اإلنترنت في ليبيا متأرجحة لتأثرها باألوضاع السيئة 

وكذلك أزمات نقص الوقود التي تتعرض لها مناطق ليبيا بشكل متكرر فضال عن تأثير النزاعات  والتشغيلية لقطاع الكهرباء

 املسلحة والتخريب الذي تتعرض له أبراج االتصاالت من حين آلخر.

 ةقتصادياال حالةال .6

بل العمالت الليبي في مقازال االقتصاد الليبي يمر بأزمات عدة، منها أزمة نقص السيولة والوقود، وتدني سعر صرف الدينار الي

 األجنبية، وما صاحب ذلك من نقص العديد من السلع، في ظل تقلص القاعدة اإلنتاجية وصغر حجم القطاع الخاص.

ية األزمة االقتصاد ىنواب محمد الفيرس نقص السيولة إلفاستمرت أزمة نقص السيولة خالل يناير، وأرجع عضو مجلس ال

 
ً
بين رجال األعمال واملصارف التجارية باإلضافة إلي ضعف ثقة املواطنين في النظام املصرفي، والوضع األمني في الدولة، فضال

 لتصريح النائبالفساد  دور عن 
ً
 .في تطور هذه األزمة وفقا

 "لحبري علي ا"رف ليبيا املركزي في البيضاءفظ مصحاملمساءلة السيولة، عقد مجلس النواب جلسة، وفي محاولة لحل أزمة 

 إلى املضاربة في العملة، وطالب بتفعيل بطاقات الشراء املصرفي والتي أرجعهاالسيولة في املصارف التجارية،  أزمة نقص حول 

  لتعامل النقديفي املحال التجارية، وموبايل بانكينج، كبدائل ل
ً
 عن والتغلب على االكتناز وتسرب السيولة من املصارف، فضال

 مراقبة السيولة املالية.

خدمة ادفع لي، وتم تحديد آلية لتنظيم عملية سحب العملة النقدية من املصارف بتفعيل بعض املصارف الليبية قامت و 

ت ما يضمن وصول السيولة النقدية التجارية بتحديد يوم ملواطني كل منطقة حسب الكثافة السكانية وعدد الحسابا

كما أصدرت لجنة أزمة السيولة باملصرف املركزي بالبيضاء كشوفات تضمنت حصص السيولة النقدية، ليتم ملستحقيها، 

القيمة تم صرفها يوم األحد من كل أسبوع، وتقدر يدفعات  0توزيعها على فروع املصارف التجارية في املنطقة الشرقية، بواقع 

 مليون دينار. 741اإلجمالية الشهرية للمنطقة الشرقية بنحو 

                                                           
37 http://www.akhbarlibya.net/libya-news/398743.html 
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مليار  20,74مليار دينار، من بينها  37,56بقيمة إجمالية تصل نحو  7102وعلى صعيد آخر، أقر املجلس الرئاس ي موازنة العام 

مليار دينار  5,6اسية للمواطنين، ومليار دينار لدعم االحتياجات األس 6,32دينار رواتب العاملين بالقطاع العام، باإلضافة إلى 

 تغطية النفقات الالزمة لتسيير وتشغيل مؤسسات الدولة ومرافقها. 

وتصاعدت الخالفات حول املوازنة الجديدة، حي  أكد أعضاء مجلس النواب في طبرق أن املوازنة غير قانونية وفق التشريعات 

وفق تفاهمات االجتماعات األخيرة بين مختلف األطراف في روما ولندن  املالية القائمة، في حين أكد املجلس الرئاس ي أنها تمت

 وستسهم في حل األزمات املعيشية للمواطنين.

كمخصصات للربع األول،  مليار دينار 4,8وفي هذا اإلطار حصلت وزارة املالية في حكومة الوفاق خالل يناير على سيولة بقيمة 

، إلى وجود ضغوط على املصرف املركزي في طرابلس للتعهد بتغطية العجز في وأشار عضو مجلس النواب عبد السالم نصية

وعدم تحويلها إلى نقد بسبب عدم  املوازنة، حي  أن تسييل األموال من حساب املصرف املركزي إلى حساب الخزينة العامة

، كما يوجد مغا
ً
 حسابيا

ً
قية تم الطات كبيرة وأرقام غير حقيمتالك املصرف ونظيره في البيضاء السيولة النقدية يعد تظليال

 لتصريحات نصية.  وضعهوضعها في موازنة الترتيبات املالية وقيمة عجز أكبر مما تم 
ً
 وفقا

وعلى صعيد آخر، اقترح ديوان املحاسبة خارطة طريق متكاملة للخروج من أزمات الدولة االقتصادية، تتضمن فرض رسوم 

لألغراض التجارية مع ضمان وصول السلع األساسية للمواطن بالسعر الرسمي من خالل مالية على التوريدات من السلع 

صندوق موازنة األسعار، مما يسهم في دعم امليزانية العامة للدولة والحد من ظاهرة تهريب السلع، وزيادة حجم املوارد النقدية 

 توزيع  التي قدمها الديوان فقات. وشملت الخارطةوالسيولة في املصارف وتشجيع االنتاج املحلي باإلضافة إلى ترشيد الن
ً
أيضا

دوالر بالسعر الرسمي، باالضافة  7111أسرة ليبية بواقع  لحسابات كلشخصية  عن طريق حواالتمخصصات النقد األجنبي 

اع األسعار فتتأثير ار تقليل سيسهم في التوزيع العادل للنقد األجنبي  ويرى الديوان أن دوالر لحاالت العالج والدراسة،  2111 إلى

، كما أن ضخ مزيد من الدوالر يسهم في تخفيض سعر صرفه في السوق املوازية 
ً
 لفرض الرسوم التجارية املذكورة سابقا

ً
نظرا

باإلضافة إلى ارتفاع حجم املوارد النقدية والسيولة في املصارف التجارية، بينما نفي مصرف ليبيا املركزي بطرابلس موافقته 

  .لخارطةعلى تلك ا

 ، في العاصمة البريطانية، بتنظيم من جمعية«منتدى ليبيا لالستثمار وإعادة اإلعمار»وشهد يناير، انطالق فعاليات أعمال 

 فرص االستثمار في املنتدى حي  ناقش الوطني،الشرق األوسط وشركة األسواق النامية، بالنيابة عن حكومة الوفاق 

والبنية التحتية والقطاع املالي؛ بهدف إنعاش االقتصاد الليبي، فيما اعترض مجلس القطاعات الرئيسية كالنفط والصحة 

 لعقده دون وشكك في قانونيته، وعبر عن رفضه ملا  املنتدىانعقاد النواب على 
ً
نجم عنه من اتفاقيات أو مذكرات تفاهم نظرا

 موافقة البرملان. 
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طقة تعزيز دور رجال األعمال في تنمية منوالذي يهدف لفعاليات امللتقي األول لرجال أعمال ترهونة اختتمت في شهر يناير كما 

ترهونة وتوفير فرص االستثمار وتمكين املؤسسات من انشاء مشروعات اقتصادية، وأوص ي امللتقي بضرورة انشاء صندوق 

ارف التجارية للعب دور أكبر في التنمية وتجهيز خرائط مليون دينار وتحفيز فروع املص011استثماري لدعم املشروعات بقيمة 

 استثمارية ومنظومة مكانية وقاعدة بيانات بكامل املواقع املراد اقامة املشروعات عليها.

ودعا وزراء الجوار الليبي في ختام اجتماعهم بالقاهرة خالل يناير، إلى إلغاء التجميد على األموال الليبية في البنوك األجنبية، 

تخصيص هذه املوارد ملواجهة احتياجات املواطن، في الوقت الذي يراه املجلس الرئاس ي مناسًبا، فيما رفض الدكتور محمود ل

جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية ورئيس الوزراء األسبق، فك التجميد املفروض على األموال الليبية في الخارج خالل الوقت 

 ل حكومة وبرملان منتخب يراقب إنفاق الحكومة.الحالي، إلى أن يصدر الدستور وتشك

 بوقف تنفيذ قرار املجلس الرئاس ي لحكومة استمرار وفي ظل 
ً
االنقسام الحاد بين املؤسسات، أصدر القضاء اإلداري حكما

د، مالوفاق الوطني، الخاص بتشكيل لجنة تسييرية إلدارة املؤسسة الليبية لالستثمار برئاسة الدكتور علي محمود حسن مح

واستئناف مباشرة العملية اإلدارية واالستثمارية والفنية واملالية والقانونية مع مجلس إدارة املؤسسة الليبية لالستثمار برئاسة 

 .عبداملجيد ابريش

 توقعات: 

 ، وأننسبيا وربما مؤقتا وزيادة اإلنتاج النفطي في حل أزمة السيولة 7102من املتوقع أن يسهم اعتماد امليزانية العامة للعام 

 في أداء مؤشرات االقتصاد الليبي. 7102يشهد الربع األول من 
ً
 تحسنا

 استئناف التداول في 
َ
، يبية، مدير عام سوق األوراق املالية الل"داأحمد كرو "كما ذكر  ,البورصة الليبيةكما أنه من املتوقع أيضا

الكادر الوظيفي والتقني للعمل، بعد استيفاء املتطلبات الخاصة بالشركات ، في ظل استعداد 7100بعد أن أغلقت منذ يونيو 

 7102املدرجة، وشركات الوساطة لتفعيل هيئة سوق املال الليبي، فمن املتوقع أن يجري التحضير خالل الربع األول من 

خالل  لفتح مصرف إسالمي الكتتاب شركتين جديدتين، وزيادة في رأس مال بعض املصارف املدرجة، وكذلك طرح االكتتاب

ولتحقيق ذلك يجب القضاء على املخاطر االقتصادية التي تعيق التداول، من خالل تفعيل الالئحة التنفيذية  .7102فبراير 

 عن ضرورة توحيد 
ً
للسوق، وإيجاد رؤية اقتصادية واضحة للحكومة، وتشريع قانون للحوكمة واإلدارة الرشيدة في ليبيا، فضال

 الية الليبية، وإنهاء حالة االنقسام السياس ي بينها.املؤسسات امل
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 النفطأولا: 

ا في وخاصة باملنشآت النفطية باملنطقة الشرقية والوسطى  شهد قطاع النفط الليبي
ً
عد رفع حالة اإلنتاج بمعدالت انتعاش

، وارتفع إنتاج ليبيا من النفط خالل شهر يناير 7102س النوف، منذ سبتمبر اعن موانئ الزويتينة والسدرة ور  القاهرة القوة

مليار دوالر على  04ألف برميل يومًيا، بعد إعادة فتح صمام حقلي الشرارة والفيل، وتحتاج ليبيا الستثمارات بنحو  277إلى 

بحسب تصريحات لرئيس مجلس إدارة  يوميا، مليون برميل 2,1مدى الخمسة أعوام املقبلة، لتلبية هدفها بزيادة اإلنتاج إلى 

ل وتم فتح منافذ تصدير النفط الرئيسية في ليبيا، لكن بعضها ال يعمل بكام املؤسسة الوطنية للنفط " مصطفى صنع هللا " 

 طاقتها بسبب األضرار الناجمة عن القالقل واالضطرابات األمنية في الدولة.

ألف برميل من النفط الخام لكل منهما  200 يطاليا بنحوإإلى  اان منهتالخام، اثن وشهد يناير تصدير أربعة شحنات من النفط

لهولندا من ميناء ألف برميل  200ألف برميل إلى الصين، والرابعة بنحو  221عبر ميناء الزويتنية والسدرة، والثالثة بنحو 

 مليون برميل. 1,89السدرة الذي صدر خالل يناير نحو 

النفط خالل يناير، بفضل تراجع الدوالر األميركي وتخفيضات اإلنتاج املعلنة من قبل أوبك ومنتجين آخرين، وارتفعت أسعار 

 دوالر للبرميل. 20دوالر للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس األميركي إلى  22فارتفع خام برنت إلى حدود ال 

 ي تزويد الوقود ف بعض محطات وفيما يتعلق بأزمة نقص الوقود، فشهدت
ً
أخر وصول تنتيجة  كثير من مناطق البالد، ازدحاما

لتدفئة في ظل ا الكيروسين ألغراض على شحنات الوقود لبعض املستودعات في غرب وجنوب ليبيا، باإلضافة إلى تزايد الطلب 

قع يتو  – تم إنشاء منظومة متكاملةانخفاض درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي خالل النصف األول من الشهر، و 

بحي  يتم صرف الوقود بواسطة بطاقات شحن فيها قيمة محددة تكفي املواطن ملدة شهر وبالسعر املدعم   -تحديثها وتفعيلها 

.
ً
 في كل البلديات، وفي حالة استهالك الكمية املدعمة بالبطاقة يلجأ املواطن لشراء الوقود الغير مدعم نقدا

أفريقيا للنفط والغاز السنوي ملؤتمر شمال  00ـ الوطنية للنفط والغاز في فعاليات الدورة الوشاركت ليبيا من خالل املؤسسة 

يطاليا، حي  تم التركيز على تقييم األولويات التجارية في هذه املرحلة ومناخ االستثمار، والتحديات والفرص لدى جميع إفي 

 في ليبيا. األطراف العاملة في قطاعي النفط والغاز

جهود املؤسسة ملكافحة ظاهرة تهريب الوقود، تم عقد اجتماع بمقر املؤسسة الوطنية للنفط لتشكيل لجنة تتولى  وفي إطار

 البت في منح املوافقات والتراخيص النشاء محطات وقود ومراكز توزيع الغاز الجديدة ووضع خطط عامة ال
ً
 نشائها وفقا

 عملها.حصر املراكز القائمة ومتابعة لسياسات املؤسسة و 
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ى ناجي املغربي ومصطفته لتوحيد املؤسسة الوطنية للنفط، من خالل دعو مطالبه ب مجلس النواب جددوعلى صعيد آخر، 

 بعد. تفاق على موعد االجتماعق توحيد املؤسسة، ولكن لم يتم االصنع هللا الجتماع مع لجنة الطاقة ملناقشة تفعيل اتفا

 توقعات:

 دوالر للبرميل، 21، لتتجاوز حاجز ال7102ارتفاع أسعار النفط خالل الربع األول من العام  تفيد بعض التوقعات باستمرار

 %21تأمل املؤسسة الوطنية للنفط في رفع إنتاجها بنسبة و . 7102دوالر للبرميل خالل الربع األول من عام  02بنحو  باملقارنة

لية استقالتم تأمين مزيد من التمويل للقطاع النفطي وضمان  ما امليون برميل يومًيا، إذ 1,2بنهاية العام الجاري، ليصل نحو 

إجراء إصالحات واسعة في حقول كبرى مثل املبروك الذي يشغله مشروع مشترك بين  وسيتطلب ذلكمؤسسة النفط، ووحدة 

حتية، خاصة تاملؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال الفرنسية، كما يتطلب تخصيص تمويل إلجراء إصالحات في البنية ال

 .حقل الشرارة؛ نظًرا لطول فترة إغالقه

استمرار  نتاج الليبي تعتمد على ثالثة عوامل رئيسية: وهيأن زيادة اإل ب هللا رئيس املؤسسة الوطنية للنفطوصرح مصطفي صنع 

 واستمرار عمليات التصدير، وأن يتم فتح خط األنابيب الواقع في منطقة الرياينة، 
ً
املوانئ وخطوط األنابيب املفتوحة حاليا

 عن اإليفاء بمتطلبات امليزانيه الخاصة باملؤسسة، فإذا تم اإليفاء بهذه املتطلبات الثال
ً
قع أن يشهد العام ثة، فمن املتو فضال

 و 211القادم زيادة في حصة إنتاج املؤسسة دون حصة الشركاء إلى 
ً
مليون قدم مكعب  7,221ألف برميل من النفط الخام يوميا

 من الغاز الطبيعي، وبافتراض أن يكون متوسط سعر النفط الخام نحو 
ً
 بعدوالر للبرميل كحد أدنى، باإلضافة إلى ما يت 02يوميا

مليار دوالر، واذا لم يتم  15,874ذلك من دخل منتجات النفط و البتروكيماويات ، فترتفع اإليرادات النفطية لتصل نحو 

، بإيرادات قدرها تصل  271اإليفاء بمتطلبات موازنة املؤسسة، يصل انتاج املؤسسة من النفط الخام نحو 
ً
ألف برميل يوميا

، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض وفي حالة دف.مليار دوالر 11,72نحو 
ً
ع موازنة املؤسسة كاملة، وظل خط أنابيب الرياينة مغلقا

، وبالتالي تتراجع اإليرادات النفطية املتوقعة للعام  722االنتاج بمعدل 
ً
 مليار دوالر  4,5بنحو  7102ألف برميل يوميا

ً
، وفقا

  لتقديرات رئيس مجلس إدارة املؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

 مع تحسن الوضع األمني و 
ً
 عودة بعض الشركات األجنبية لالستثمار في قطاع النفط الليبي، خاصة

ً
 بعد نمن املتوقع أيضا

ً
 سبيا

املاض ي، وفي ظل املباحثات التي تتم في الوقت الراهن إلعادة تأهيل حقل  7102من مدينة سرت نهاية العام  الدولةطرد تنظيم 

ول ، وسعى شركات صينية وكورية الستثمار مليارات الدوالرات في حقالسدرةنفطي تديره شركة توتال الفرنسية، وميناء تصدير 

ة في ليبيا، وقد اجتمعت املؤسسة الوطنية للنفط مع شركة النفط نفط وغاز جديدة، وإنشاء مصاٍف ومنشآت بتروكيماوي

، وأن مناطق امتياز الشركة  جتماع إستئناف شركة النفط البريطانيةحي  تناول اال ، BPالبريطانية 
ً
لنشاطها في ليبيا مجددا
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 عن إلى تحقيق اكتشافات نفطية وغازية، من أجل الوصول ستكشاف والعمل اال  اتمهيئة ملباشرة نشاط
ً
عودة  قعتو  فضال

 بعض الشركات إلى منطقة الهالل النفطي وحوض سرت بفضل استقرار األوضاع األمنية فيها.

ا:   أسعار العملة الليبية أمام العمالت األجنبية ثانيا

 على سعر العملة املحلية التي تواصل التراجع أمام العماملتردي شكل الواقع االقتصادي 
ً
، األجنبية  التوأزمة السيولة ضغطا

ا لها، خاصة في ظل تضاءل مخزون البالد من العمالت األجنبية  يات السلبية التداع باإلضافةالتي يشكل النفط مصدًرا رئيسيًّ

واستمر تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العمالت األجنبية خالل يناير، فتراوح سعر صرف تهريب العملة األجنبية،  ألعمال 

املاض ي حينما  7102دينار ليبي، بعدما سجل ارتفاًعا تاريخًيا بدأه نهاية العام  2.01و  2.72كي خالل الشهر مابين الدوالر األمير 

دينار، حي  سجل الدوالر  0.41و 0.22 املحلية عن السوق الرسمية مابين دينار ليبي، فيما بلغ فارق سعر العملة 2.24بلغ نحو 

 في املصارف الليبية. دينار 0.0072و  0.0702ما بين 

في مقابل العملة األميركية بالسوق السوداء خالل ثمانية أشهر، بعدما تخطى  % 21مما يعني تراجع قيمة الدينار الليبي بنسبة 

، فيما صعدت العملة األميركية مقابل 7102دينار نهاية مارس  0.2دينار نهاية شهر ديسمبر املاض ي مقارنة بـ 2الدوالر حاجز 

خالل الشهرين األخيرين فقط. ويعزي تراجع نسبة ارتفاع الدوالر األمريكي أمام الدينار خالل يناير  %02ة املحلية بنسبة العمل

باملقارنة بما كان عليه في ديسمبر املاض ي إلى تأكيد املؤسسة الوطنية للنفط إعادة فتح صمام الرياينة، وبدء تدفق عائدات 

ها من النفط نتاجإثر إتفاق منظمة أوبك بتخفيض حجم ت النفطية وارتفاع أسعار النفط إالنفط بعد استئناف عودة الصادرا

 عن صدور املوازنة العامة للعام 
ً
، وتوفير النقد والتوقعات بحل أزمة السيولة 7102باستثناء ليبيا من ذلك االتفاق، فضال

 األجنبي للمواطنين باملصارف الليبية. 

دينار ليبي، بينما تراوح الجنيه اإلسترليني  2.21و  2.21أمام العملة املحلية خالل شهر يناير مابين فيما تراوح سعر صرف اليورو 

 دينار ليبي. 2.22و  2.22ما بين 

جعت عمليات البيع والشراء للدوالر في السوق املوازية في النصف األول من يناير وعلى صعيد التأثر باالقتصاد العالمي، فقد ترا

 لترقب 
ً
املتداولين ألسعار الذهب العالمي وتوجههم نحو شرائه قبيل استالم الرئيس األمريكي ملهامه، ما أدى الستقرار سعر نظرا

 الرتفاع أسعار 2.22دينار فيما بلغ اليورو نحو  2.72الدوالر حول 
ً
دينار، فيما ارتفعت مرة أخرى عمليات البيع والشراء نظرا

 2.01خطاب الرئيس األمريكي خالل النصف الثاني من يناير ليتراوح سعر الدوالر حول التي رافقت  الذهب العالمي واملخاوف

 دينار 2.21دينار فيما ارتفع اليورو لنحو 
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وعلى املستوى املحلي، فقد أسهم نقص السيولة في املصارف ولجوء املصارف والتجار إلى التعامل بالصكوك والتي تعتبر بديل 

لى إنعاش السوق السوداء وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك واختفاء قسم كبير من السلع في للعملة في كثير من الحاالت إ

 في األوضاع ا
ً
 من فئات الطبقة الوسطى، مما يهدد معظمو ملعيشية التي يعاني منها املواطنالسوق، مما أثرت سلبا

ً
 ن خصوصا

 صارمة على ا
ً
 في السيولة وأدتلك الفئة بالفقر واإلفالس. كما فرضت ليبيا قيودا

ً
ى لحصول على النقد األجنبي مما خلق نقصا

  .إلى ازدهار السوق غير الرسمية التي يقل فيها سعر صرف العملة املحلية عن ربع السعر الرسمي

بمصلحة  وقيادات "على الحبري "وفي ظل جهوده لحل أزمة سعر صرف الدينار الليبي، عقد محافظ املصرف املركزي بالبيضاء

 الجمارك اجتماًعا ملناقشة مسألة تهريب العملة األجنبية واالتفاق على إجراءات ملواجهتها.

مليون  07استعادة أموال مهربة بنحو أعلن عن شركات، و  01حسابات في طرابلس  جمد ديوان املحاسبةوفي هذا اإلطار، فقد 

أجنبية من جنسيات مختلفة تم تحويل األموال املهربة إلى حساباتها في شركة 00دوالر، باإلضافة الى حظر التعامل مع عدد 

 مليون دوالر. 07مليون يورو و 02وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي األموال املهربة بلغت نحو وطالبها بإرجاع األموال املنهوبة الخارج. 

 :توقعات

 في ظل إصدار املوازنة الجديدة للعام 
ً
، 7102من املتوقع أن تبدأ أسعار العملة املحلية في االرتفاع أمام الدوالر األمريكي، خاصة

وارتفاع التوقعات بتوفر السيولة النقدية خالل الفترات القادمة مع استئناف عودة الصادرات النفطية، ومن ثم زيادة 

 بع
ً
دينار  2.41د تراجع سعر صرف الدوالر األميركي مقابل العملة املحلية، بنهاية شهر يناير ليصل إلى اإليرادات النفطية، خاصة

 0.0707دينار حي  بلغ الدوالر في املصارف الليبية نحو  0.02ليبي، وبلوغ فارق سعر العملة املحلية عن السوق الرسمية نحو 

ركزي علي الحبري بشأن إلغاء شرط اإليداع النقدي عند فتح دينار ليبي، ويرجع ذلك إلى قرار محافظ مصرف ليبيا امل

االعتمادات طاملا حساب املورد يغطي قيمة االعتمادات، مما أدى إلى انخفاض معدل الطلب على شراء العملة األجنبية مقابل 

ا أدى إلى تراجع سعر دوالر لكل أسرة، مم 7111ديوان املحاسبة بتوزيع  مقترحصكوك مصدقة في السوق املوازية، فضال عن 

 العملة األجنبية بالسوق السوداء. 

ولكن تظل التوقعات املتفائلة بتحسن أداء العملة الليبية وتوفر السيولة النقدية باملصارف، محدودة ورهن بتحسن األوضاع 

ة األزمة املالية تها ملواجهنقسام السياس ي بالبالد، وتوحيد املؤسسات املالية والتنسيق بينها لتطبيق قرار اال األمنية وإنهاء 

 .واالقتصادية
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ا:   أسعار السلع األساسيةثالثا

ليات تهريب عن طريق عمبعد سحبها من السوق املحلي خاصة باملنطقة الغربية  ار الخضروات في ليبيا خالل ينايرارتفعت أسع

 بعد فتح معبر رأس أجدير بعد رفع الحظر عن النشاط التجاري، للسلع املدعومة نحو ا
ً
تفعت كما ار لجانب التونس ي، خاصة

إلى  ووصل سعر قنطار اإلسمنت أسعار مستلزمات ومواد البناء، تزامًنا مع عودة السكان النازحين إلى منازلهم في مدينة سرت،

دينار للمتر الواحد، كما شهدت املنطقة الجنوبية  011نوافذ إلى نحو ديناًرا، وارتفعت أسعار األملونيوم وأبواب الحديد وال 02

 في أسعار غاز الطهي والوقود بالسوق السوداء؛ فبلغ سعر استبدال أسطوانة غاز الطهي 
ً
 41ومدينة سبها خالل يناير ارتفاعا

 إلغالق أغلب محطات الوقود. 01لتر بنزين  71ديناًرا وسعر 
ً
 ديناًرا، نظرا

من مصرف  داترتفاع أسعار السلع إلى التجار املتحصلين على اعتماالتجارية بطبرق إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة ا رجعوأ

 21 رتفعة. فقد منحستيراد املواد الغذائية األساسية وبيعها للتجار بأسعار مدينار للدوالر الواحد ال 0.2ليبيا املركزي بقيمة 

تم تاجرين لشراء السكر من تونس. كما مليون جنيه تونس ي ل 01نح نحو با، ومو سكر من أور ثالثة تجار لشراء المليون دوالر ل

 مليونيمليون دوالر لشراء عجول حية لغرض الذبح ونصف مليون دوالر لشراء حليب أطفال و  22عدد من التجار مبلغ منح 

 لرئيس الغرفة التجارية بطبرق. دوالر لشراء زيت
ً
 ، وفقا

مليون لتر مكعب من وقود الديزل على  22,200وزعت لجنة أزمة الوقود ما مقدراه  طاع امدادات الوقود،وملواجهة أزمة انق

ألف اسطوانة غاز على املواطنين باملنطقة  74محطات الوقود في طرابلس، ومليون لتر مكعب من الكيروسين، إضافة إلى توزيع 

سطوانة سعة دينار، واإل  0.72كجم نحو  00سعة  ة البريقةالغربية والعاصمة. ويصل سعر اسطوانة الغاز من قبل شرك

 دينار.  0.222كجم 02

توريد بعض السلع كسلة غذائية للمواطنين، ووافق مصرف ليبيا املركزي على  عن اعتزامه صندوق موازنة األسعار وأعلن

مليون كان قد أقرها املجلس الرئاس ي  011مليون دينار من أصل  011تغطية تكلفة بعض السلع وبلغت الدفعة األولى نحو 

 من املواد األساسية للمواطنين. 00لتوفير سلة غذائية تحوي 
ً
 صنفا

مليون دوالر من قبل املصرف املركزي أن  221حاسبة الليبي للموافقة على فتح اعتمادات للتجار بقيمة كما اشترط ديوان امل

تتعهد الشركات املوردة للسلع الغذائية للمواطنين ببيع هذه البضائع لصندوق موازنة األسعار وفق هامش ربح معين، واتفقت 

ستيراد املواد الغذائية على توفير سلعة السكر في األسواق بأسعار مع شركة بستان ليبيا ال ة راتمدينة مصمراقبة األسعار ب

 كيلوجرامات. 2دينار وحددت حصة املواطن ب  0.2منخفضة، تتناسب مع قدرة املستهلك الشرائية بنحو 
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ن بيع مالتالعب باألسعار في السوق الليبية، حذرت مراقبة اقتصاد مصراته أصحاب املطاحن العاملة في املدينة للحد من و 

الدقيق بغير السعر الرسمي وضرورة التقيد بالسعر املتفق عليه بين املطاحن ولجنة متابعة تداول السلع بالسوق املحلية بأن 

  22يكون سعر القنطار الواحد نحو 
ً
 .دينارا

 :توقعات

سلع في تخفيض أسعار الالحالي، وتكليف صندوق موازنة األسعار بأعمال التوريد موازنة العام  يسهم اعتمادمن املتوقع أن 

ولكن لن يتم ذلك إال في حالة السيطرة على عمليات التهريب املستمرة للوقود والسلع الغذائية والذي يعد السبب  األساسية،

 الرئيس ي في نقص السلع األساسية املدعمة من السوق الليبي. 

 في ظل ضعف الرقابة واألمن وانتشار الخالفات ولكن ليس من الس
ً
هل القضاء على عمليات التهريب املنتشرة في ليبيا خاصة

 الساسية واالنقسامات داخل مؤسسات الدولة.

 

 الحكم المحلي والخدمات المحلية .2

 أولا: أداء المجالس البلدية والهيئات التابعة فيما يتعلق بالمجال الخدمي

ال أن بعض إ .بسبب نقص اإلمكانيات ةمحدودفعاليات أنشطة و ليبيا بلدية في املجالس العديد يناير نفذت  على مدار  شهر

ل العرض ا من خاليفي ليب ةالبلدي املجالس للمواطن، ويمكن تتبع أداءاملجالس حاول أن يرفع من درجة جودة الخدمات املقدمة 

 التالي:

 ملرابح من ثالثة إلى أربعة أسابيع بغرض صيانته وتطويره.أعلن املجلس البلدي بنالوت إغالق طريق ا 

 01لعدد  منح مالية قررت اللجنة االستشارية بمكتب صندوق الزكاة زليتن في اجتماعها السابع عشر استمرار صرف 

أسر، والصرف  0لتحسن أحوالهم، والصرف شهريا لعدد  أسرتينصرف منح مالية مخصصة لـ عدد يقاف إو  أسر

ملفات لعدم  0ملفات والحفظ على  0تأجيل  فجرى ملفات، وفي جانب املساعدة على الزواج  2مرة واحدة لعدد 

 معدات منزلية لعدد من األسر املحتاجة. استحقاق الزكاة، كما قام مكتب صندوق الزكاة بصرف

  خمسة عشر  إضافة إلى 7102يناير  70اليمين القانونية أمام أعضاء املجلس البلدي زليتن يوم  مختارا محلةأدى

 كا
ً
 سبوع املاض ي لتولي مهام مختاري املحالت. نوا قد أدوا اليمين القانونية األ عضوا
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 ض ي بقطاع اانطلق النشاط املدرس ي األسبوعي في بلدية الكفرة بين مدارس البلدية تحت إشراف مكتب النشاط الري

 .التربية والتعليم

  زار عميد بلدية شحات، الدكتور صالح إعبيد هللا قاعدة األبرق الجوية لالطالع والوقوف على آخر املستجدات وما

 يمكن تذليله من صعاب لنجاح سير العمل في القاعدة وإمكانية دعمها. 

 بلدية واألجهزة التابعة لها بالحكومة املؤقتة مع املجالس الع التقابلي للهيئة العامة للمواصالت واملصالح ناقش االجتما

ملدن الواحات أوجلة وجالو وأجخرة، املشروعات املتعلقة بالطرق الداخلية ملدن الواحات، ومشروع صيانة طريق 

 ةأوجلة إجدابيا ومشروع إنشاء طريق أجخرة البيضان، إلى جانب هيكلية البدء في العمل على مباشرة رحالت مدني

 .من مطار الواحات املدني وتجهيزه باملعدات واألجهزة ليتمكن من استقبال الرحالت

 وذلك رغم عودة الكهرباء. وأرجع الخيالي، "أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي أن "أزمة املياه متواصلة في املدينة ،

 إلى أاأل تواصل 
ً
ن املجلس "يحاول توفير املاء عبر زمة إلى "ضعف الكهرباء وتعطل العديد من املضخات"، مشيرا

 .الصهاريج"، وذلك في انتظار إصالح املضخات

 لبدأ مكتب املشروعات ببلدية طبرق القيام بأعمال الصيانة لطريق حي السنينات بمدينة طبرق الذي يعاني مشاك 

 .كثيرة منذ سنوات

  نسبة كبيرة من مادةصادر جهاز الحرس البلدي بطبرق كمية كبيرة من العصائر التي تحتوي على «E102»  املحظورة

 .في ليبيا

  ناقش مكتب الخدمات التعليمية في بلدية وادي البوانيس املشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه العملية

التعليمية في البلدية ومن بينها مشكلة العجز القائم في عدد املعلمين، وإمكانية زيادة عدد الفصول الدراسية في ظل 

 أعداد الطلبة والتالميذ. تزايد

  اجتمع املفوض الرئاس ي للحكم املحلي مع عمداء وأعضاء املجالس البلدية للمنطقة الجنوبية بسبها، بحضور عدد

من مديري الشركات النفطية واإلدارات الخدمية باملنطقة، لتدارس األوضاع اإلنسانية بعد إعالن الجنوب منطقة 

انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وغاز الطهي، كما تابع مساعي تشغيل محطة أوباري منكوبة. وتناول االجتماع مشاكل 

 الغازية، إضافة إلى إعادة تشغيل مطار تمنهنت وافتتاح مطار سبها املغلق منذ أكثر من عامين.

 لزراعية ا نه تم توفير كمية من الشتالتإرة "قال منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية باملجلس البلدي خليج السد

تي ذلك املطلوبة ويأ املتنوعة خالل األسبوعين القادمين بعد أن تحصل على كل املوافقات الالزمة لتوفير الكمية

 إل 
ً
 طالق حملة تشجير واسعة ببلدية خليج السدرة". استعدادا
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  لمرة نس، لأعلن عضو املجلس البلدي بنالوت طارق العزابي عن ضبط شحنة من الكتب املدرسية املهربة إلى تو

 نية، في شاحنتين عبر منفذ ذهيبة.الثا

  .أعلن املكتب اإلعالمي بجهاز الحرس البلدي في شحات عن ضبطه كمية من املواد الغذائية غير صالحة لالستهالك 

  بمدينة ترهونة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فعاليات ملتقى رجال أعمال ترهونة  72/0/7102انطلقت، صباح

عليه ونظمه املجلس البلدي ترهونة وبمشاركة جامعة الزيتونة وبحضور عدد من رجال االعمال  والذي أشرف

  .وأساتذة االقتصاد واملهتمين بمجال االستثمار واملصارف من مختلف املدن الليبية

  عقد بديوان البلدية ناقش أبأفادت إدارة العالقات العامة واإلعالم املحلي ببلدية زليتن 
ً
تشار سباب انأن اجتماعا

 .مرض اللشمانيا وزيادة الحاالت املرضية في مناطق عدة بزليتن

  للنقص الشديد الحاصل في وقود النافطة )الديزل( الذي يعتبر من أساسيات 
ً
قال املجلس البلدي أبوسيلم إنه نظرا

ي بدورها وفرت التللتواصل مع شركة البريقة تشغيل املخابز تم تكليف مصطفي شعبان، منسق للمخابز بالبلدية. 

  البلدية.في  ابز مخ 02وزعت على كمية محدودة 

ا: تأثير النزاعات السياسية والمسلحة على المجالس البلدية وأدا  هائثانيا

من  عمل املجالس املحلية والبلدية في ليبيا ويمكن توضيح ذلك فيازال الوضع السياس ي والعسكري من أهم العوائق التي تؤثر م

 خالل العرض التالي:

 منطقة منكوبة محملين الجهات الرسمية في الدولة الليبية ي املنطقة الجنوبية، فزان أعلنت املجالس البلدية ف

 مسؤولية تردي األوضاع املعيشية في املنطقة، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية.

 اطق واسعة من غربي ليبيا بما فيها العاصمة طرابلس إلي انقطاع الكهرباء على خلفية إغالق صمام الغاز تعرضت من

 جموعة ة إن الصمام مغلق من قبل موقالت مصادر ليبي املغذي ملحطة الزاوية املزدوجة على الحدود مع تونس،

 .أدى إلى عدم وجود وقود كاف لتشغيل املحطة األمر الذي .مسلحة في مدينة الزاوية أقص ى الشمال الغربي لليبيا

  أدان املجلس البلدي سبها "استخدام القوة في فرض أي توجه يخص املنطقة الجنوبية واستغالل أي أحداث لنقل

الحرب للجنوب وتعريض حياة املدنيين للخطر تحت أي مسمى كان". وأكد املجلس، في بيان صادر عنه، على "ضرورة 

التي تضبط  ية واملهنية العسكريةتبة وعودة الجيش والشرطة حسب التراعسكرية باملنطقة الجنوبيتفعيل املؤسسة ال

 هذه املؤسسات كحل للخروج من الوضع املتردي باملنطقة".
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ا   محورية دور المجالس المحلية والبلدية كتعويض عن تقصير أداء الدولة :ثالثا

من خالل اإلمكانيات املتوافرة لها أن ترفع من جودة الخدمات املقدمة يمكن القول أن املجالس املحلية والبلدية حاولت 

 .للمواطن إال أنها واجهت العديد من املشكالت الهيكلية التي عاقت عملها

ا   التفاعالت المتبادلة بين البلديات واإلدارة المركزية :رابعا

زية في ات وبعضها البعض أو بينها وبين اإلدارات املركنوعية وجودة التفاعالت التي تحدث بين البلدي فييؤثر الوضع السياس ي 

 الدولة، ويمكن توضيح ذلك من خالل العرض التالي:

  طالبت وزارة الحكم املحلي عمداء البلديات ورؤساء املجالس املحلية ورؤساء املجالس التسيرية، بإحالة كشف أسماء

 .ال تتجاوز أسبوعيندة اإلحالة ينبغي أيان على أن مالجمعيات االستهالكية ونقاط البيع. وشدد الب

  املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق والوزارات املعنية، بضرورة توفير ما يلزم  مختار املعدانيعميد بلدية سرت طالب

  .للمدينة من إمكانات، وإصالح األضرار التي لحقت بها، وتعويض أصحاب املنازل املتضررة

ا   التفاقيات الخارجية :خامسا

تفادة جهة تنسيق عالقاتها الخارجية لالسالبلدية من  التي تعيشها ليبيا على أداء املجالسالظروف السياسية واألمنية  أثرت

فع الكثير وهذه األوضاع تدالحكم املحلي الفعال،  لتطوير آلياتالخبرات اإلقليمية والدولية من خالل االتفاقيات الخارجية من 

 ليبيا للتواصل مع هذه الخبرات أو املؤسسات الدولية حي : من املجالس البلدية للسفر خارج

  تم توقيع اتفاقية بالعاصمة التونسية لتنفيذ مشروع مشترك بين وزارة الحكم املحلي بحكومة الوفاق الليبية ومنظمة

مليون يورو تهدف إلى  0وذكرت وسائل اإلعالم الليبية أن االتفاقية املقدرة ميزانيتها بـ  .اليونيسيف واالتحاد األوروبي

دعم مشاريع التعليم والشباب والصحة في ليبيا. وقع االتفاقية وزير الحكم املحلي بحكومة الوفاق بداد قنصو مع 

 .ممثل اليونيسيف في ليبيا غسان خليل

ا   األوضاع التنظيمية للمجالس البلدية :سادسا

 يمكن عرض أهم تطورات األوضاع التنظيمية داخل املجالس املحلية والبلدية في ليبيا من خالل اآلتي:

  عقدت الجمعية العمومية للرابطة الوطنية للمجالس البلدية اجتماعها الثال  باستضافة من املجلس البلدي سوق

 .أعضاء الرابطة وعمداء البلديات وعدد من عضوات املجالس لعدد من البلدياتالجمعة بالعاصمة طرابلس بحضور 

يد صالح سع” وتضمن االجتماع اختيار أعضاء األمانة العامة للرابطة الوطنية للمجالس البلدية وقد تم اختيار 
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ق تيار األعضاء وفعلي سعيد محمد الحراري" بشكل مبدئي ليكونوا أعضاء لألمانة العامة، وسيتم اخ” و ” الحاس ي 

واتفقت الجمعية العمومية على تحديد مقر للرابطة في  .النظام األساس ي املنصوص عليه في وثيقة تأسيس الرابطة

الشقيقة، غدامس، املاية، الزهراء، نسمة، املشاشية، »برج طرابلس، وإضافة بلديات جديدة لعضوية الرابطة منها 

  .إلى انضمام عدد من عضوات املجالس كممثالت عن بلدياتهم باإلضافة« بنت بيه، السواني، بني وليد

  عقد أعضاء املجالس البلدية، لبلديات املرج وطبرق وبئر األشهب والقيقب والقبة وأمساعد وسلوق، اجتماع بمدينة

طبرق، تحت رعاية املعهد الجمهوري الدولي في فندق باب طبرق، وذلك بهدف تشكيل شبكة خاصة بأعضاء املجالس 

البلدية في املنطقة الشرقية ليتم ترشيح رئيس ونائب حي  تم اختيار هناء متموح عضو املجلس البلدي بئر األشهب 

 والنائبة فريحة الفاخري عضو بلدية سلوق نائبة لها. 

 :وقعاتت

 من خالل هذا العرض لنشاط املجالس املحلية في ليبيا يمكن توضيح اآلتي:

 ة.البلدياملجالس  عمل فيزال الظروف السياسية واألمنية تؤثر بشكل كبير تال 

  اإلمكانيات  إال أن نقصواطنين في حدودها اإلدارية للم األساسية توفير الخدماتستستمر املجالس البلدية في محاولة

من  تقديم الحد األدنى ، باإلضافة إلى تقاعس الكثير من املجالس البلدية عنيعد من أهم العوامل التي تعيق ذلك

 الخدمات للمواطنين. 

  من املتوقع أن تستمر حالة التخبط اإلداري وغياب التنسيق بين السلطة املركزية املمثلة في حكومتين في الوقت

 الراهن، واملجالس البلدية في ليبيا، ولن يتحسن أداء السلطات املحلية إال بانتهاء أزمة االنقسام السياس ي. 
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 ةياالجتماعالحالة  .8

 انتشار الجريمةأولا: 

في  تعاقبةاملوهو أحد أهم امللفات التي عجزت الحكومات  ،برز في شهر يناير ملف تهريب الوقود على الساحة الليبية من جديد

 للحد من هذه الظاهرة.جذرية البالد عن وضع حلول 

 حي  طالب مكتب النائب العام ،من األوساط املحلية إلى دول أخر ففي آخر أيام شهر يناير انتقلت اتهامات تهريب النفط

وقبض على  ،هريب النفط من ليبياتتعمل على  ،”مافيا مالطية“على ما قال إنها  الليبي سلطات مالطا بالتعاون معه للقبض

 ة وأوكرانية.جنسياتهم مالطية وإيطالي ،إليهم تهم تهريب النفط من ليبياأشخاص يحملون جنسيات أجنبية وجه 

مر أصدر في حقهم أوا، ن و بينهم مسؤول أشخاص ليبيين متورطين معهم،و كما وجه االتهامات ملافيات من مالطا وإيطاليا 

 في ظل نفي الحكومة املالطية على لسان وزير خارجيتها علمها بذلك. ،اعتقال

د من الليبية بمصادرة أي سفينة تحاول تهريب الوقو رية بحاس ي مطلع يناير أوامره للقوات الوسبق أن أصدر رئيس املجلس الرئ

البالد، وجاء ذلك بعد أن أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط أنها ستالحق مهربي الوقود من مصفاة النفط بمدينة الزاوية ومدينة 

 هريب النفط.بت متهمة أيضا سرية تابعة لحرس املنشأت النفطية في مصفاة الزاوية ،زوارة غربي البالد في ديسمبر املاض ي

حي  أحبطت محاولتان لتهريب كتب  ة،امتدت لتطال الكتب املدرسيبل  ٬ولم تقتصر ظاهرة التهريب في ليبيا على النفط فقط

 مدرسية كانت ستخرج من البالد إلى تونس عبر معبر ذهيبة.

هريب يقوم تغازي على سوداني فقد قبضت الجهات األمنية في بن ،ب السيارات إلى دول الجوار مؤخراونشطت عمليات تهري

ت املختصة اأعقبت ذلك بالقبض على ليبي مرتبط بشبكة تهريب السيارات للسودان وتشاد. وضبطت الجه بالده.السيارات إلى 

 .كانت ستهرب إلى مصر ستة آالف عبوة زيت محلية الصناعةمصر في منطقة مطروح ب

رة. فسجلت التي تبرز فيها معدالت الجريمة منذ فت ال سيما سبها ،الليبي وفي يناير تفاقمت حوادث القتل والخطف في بعض املدن

مقرا حكوميا تابع للدولة. ويعد العام املاض ي في سبها األكثر توترا منذ ثورة  02فيها  كما سرق  ٬وخطف سبعة ٬جريمة قتل 77

 جريمة من جرائم الحرابة. 270و ٬خطف حالة 020قتل و جريمة 721أكثر من  جريمة  إذ سجل في سبها ٬ 7100براير عام ف 02

فمديرية األمن تطالب على الدوام بتوفير اإلمكانيات  ٬وتتفاوت أسباب العجز التام للجهات األمنية في الحد من الجرائم في املدينة

بلغ خمسة ي املدينة يفي حين أكد مركز شرطة املدينة في سبها أن تعداد املنتسبين للشرطة ف ٬الالزمة وتفعيل األجهزة التابعة لها

 شرطي. 711ال يتجاوز عدد من يداومون منهم  ٬آالف منتسب
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ولم تكن طرابلس في منأى عن االنفالت األمني وهي التي شهدت تفجيرا في محيط السفارة اإليطالية التي أعيد افتتاحها 

 ٬هد فرد باملخابرات العامة داخل محبسوارتكبت فيها أكثر من حادثة قتل أبرزها مقتل إماراتي يتهم بالجوسسة على ي٬مؤخرا

زة تهريب املتهم.  وجاءت عملية القتل بحسب ناشطين بسبب نية أحد القياديين بالجهة املحتج 

ونوري أمبية ارحومة  ٬االنفالت األمني في طرابلس امتد ليتمثل في عمليات أبرزها خطف الناشط السياس ي صالح البكوش

وعمر العاقل أحد قادة كتيبة الفرقان الذي اتضح الحقا أنه محتجز عند قوة الردع  ٬ة الوفاقاملسؤول في وزارة املالية بحكوم

كما شهدت الخمس مقتل محمد اشتيوي عضو املجلس العسكري  ٬التي قالت إنها تحقق معه في شبهات منسوبة إليه ٬الخاصة

 وسط املدينة.

حوادث القتل والخطف والسرقة للمارة من مناطق ورشفانة  أما في غرب طرابلس وتحديدا علي الطريق الساحلي فال تزال

إال أنه تم إخالء سبيل عدد من املختطفين بعد أحداث إغالق خط  ٬شخصا 41إذ بلغ عدد املختطفين  ٬مستمرة بسبب الهوية

 الغاز املغذي لطرابلس.

إذ شهدت بنغازي تفجيرين في حادثين  ٬املدنبل ربما ازدادت في بعض  ٬ولم تقل معدالت الجريمة في شرقي البالد في شهر يناير

الذي يرى محللون  ٬بينهم وزير الداخلية األسبق عاشور شوايل ،من املدنيين 02تل شخص وإصابة أسفرا عن مق ٬منفصلين

وفي البيضاء تعرض العميد فرج البرعص ي لحادث إطالق نار. وهو  ٬أن حادثة التفجير التي أصيب فيها كانت تستهدف شوايل

 د أبرز من قادوا عملية الكرامة في وقت سابق.أح

بينما  ٬ضاء وبنغازي ية في حادثين منفصلين بمدينتي البوتعددت جرائم القتل في شرق البالد منها مقتل منتسبين لألجهزة األمني

ن مقر م يمدينة الكفرة جبريل أوحيدة الزو اختتمت الجرائم في طبرق لهذا الشهر بحادثة اختطاف عضو مجلس النواب عن 

 إقامته.

ومن بين هؤالء املصابين  ٬كما استمرت ظاهرة إصابة املدنيين جراء األعيرة النارية العشوائية باملدينة جراء املشاجرات املسلحة

حالة من ضحايا املشاجرات  0104وكان مستشفى الجالء ببنغازي قد استقبل  ٬في شهر يناير رضيعة عمرها تسعة أشهر

 .7102العام  والسطو املسلح خالل

ا بمنزلهم
ً
 بعد إضرام النار فيه من قبل مسلحين. ٬وسجلت مدينة هون وسط البالد وفاة سبعة عمال أجانب اختناق

هرباء في طات الكفي أعمال التخريب والسرقة التي تطال أعمدة ومح نأعلن مكتب النائب العام الليبي القبض على متورطيو 

برجا من أبراج الكهرباء. وشهد يناير كغيره من أشهر السنة عدة أعمال  071نحو حي  خربت وسرقت ة، املنطقة الجنوبي

 تخريب وسرقة ملنشأت وأعمدة كهربائية معظمها في املنطقة الجنوبية.
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وفي البيضاء  ،خازن. واستبدلت بأكياس من امللحكيس سكر من امل 211وأغلق في طبرق مقر السلع التموينية بسبب سرقة 

كما ألقت ،يملدينة وجوارها خالل العام املاض بالغا عن عمليات سرقة سيارات جرت في ا 22أعلنت مديرية األمن أنها تلقت 

 الجهات األمنية القبض على عصابات سرقة في مدن بنغازي والبيضاء واملرج.

بعة آالف ملف خاص بمنح الجنسية الليبية بمكتب ُعثر فيها على أكثر من أر  ،رى هي الوحيدة من نوعها في ينايرحادثة أخ

تسجيل األجانب العرب في مقر مصلحة األحوال املدنية فرع الجبل األخضر. كما ضبطت الجهات األمنية في املرج مصريا يحمل 

ا ثبوتية ليبية كاملة بما فيها جواز سفر وبطاقة شخصية.
ً
 أوراق

وسجلت في مدن  ٬تجار باملخدرات والسرقة والتي ازدادت عن األشهر املاضيةمظاهر الجريمة كعادتها من انتشار اال ولم تخل

 من الحشيش ضبطت في طبرق. كيلوجرام 0411خدرات لعل أبرزها ومناطق شرقي البالد حاالت ضبط لكميات من امل

 

 :وقعاتت

الجريمة  األمني من املتوقع أن تزداد معدالتفي ظل استمرار عدم توفير الدعم الالزم للجهات األمنية في سبها واستمرار االنفالت 

أما في غرب البالد وخاصة في طرابلس فإن احتدام االنقسام السياس ي وحدة . لتي تتخذ نسقا تصاعديا منذ أشهرفي املدينة وهي ا

ياس ي تل السإلى مزيد من عمليات الق غالبااألمر الذي يقود  ا،الخصومة تتخذ منحى آخر أكثر عنف االستقطاب أدى إلى جعل

حوادث الخطف والقتل في مناطق  في حين يرجح أن تقل ٬نيين ونشطاءواالختطاف ملسؤولين وقادة كتائب عسكريين وأم

 ورشفانة بعد االتفاقات التي أبرمت مؤخرا على األقل على املدى القريب.

رية وفرضه اإلدارة العسكس النواب على مساحات ومناطق جديدة لجيش التابع ملجلى الرغم من سيطرة اوفي شرق البالد وعل

وهذا ما يجعل التوقع يتجه إلى احتمال ارتفاع معدالت الجريمة  ن القبضة األمنية ال تزال ضعيفةإال أفي عدد من البلديات. 

 .بأنواعها

ا:   المصالحة المحلية الجتماعيةثانيا

هما قضية املختطفين من الزاوية أوال  ٬ينتفي شهر يناير على قضيتين أساسيتركزت جهود املصالحة املحلية االجتماعية 

والثانية هي قضية املدنيين من العائالت والعمال الوافدين العالقين في منطقة قنفودة غربي  ٬واملناطق املجاورة لها في ورشفانة

 بنغازي.
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ء واملشايخ واألعيان بالتعاون مع مجلس حكماء وأعيان حي  نجح عدد من الوجها ٬وتكللت الجهود في مدينة الزاوية بالنجاح

املغذي ملحطة توليد الكهرباء الذي يمد  ٬الزاوية في إنجاح املفاوضات التي كانت قائمة لفتح خط الغاز بمنطقة بئر ترفاس

 لكهرباء عنها.وهي التي عاشت في ظالم لفترات استمرت أحيانا لثالثة أيام بسبب انقطاع ا ٬العاصمة طرابلس بالكهرباء

آخرون كانوا جميعهم محتجزين على الهوية في مناطق  04تبعهم  ٬شخصا من مدينة الزاوية بفدية مالية 02وأطلق سراح 

 .على خلفية إيقاف كتائب من الزاوية لشاحنة تحمل التبغ تخص أشخاصا من ورشفانة ٬ورشفانة

 ٬وضات مع القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب في بنغازي وفي قضية أخرى فتح املجلس االجتماعي لقبائل ورفلة خط مفا

د والتي تشه ٬من أجل إيجاد مخرج آمن للمدنيين من العائالت والعمال الوافدين العالقين في منطقة قنفودة غربي املدينة

جونين لدى ابق املسموز النظام السات أيضا على السجناء من عناصر ور حتى اآلن. وتسري املفاوض اشتباكات عنيفة لم تنته

 مجلس شورى ثوار بنغازي.

والتي  ٬ومن بين األحداث التي تدخلت فيها الوساطات االجتماعية االشتباكات التي وقعت بين مسلحين من ترهونة والقره بوللي

 ٬وتوصلوا من خاللها إلى وقف إطالق النار من الجهتين ٬الكبرى وورشفانة طرابلس أعيان من قبائل مدن ومناطق تدخل إلنهائها

 في انتظار عقد اجتماع صلح نهائي بين الطرفين. ٬وقتح الطرق الرئيسية

 :توقعات

ا ثعلى الرغم من أن جهود األعيان واملشايخ كللت بالنجاح في مدينة الزاوية إال أنه من املتوقع أن تشهد املنطقة الغربية أحدا

فهي تشهد احتقانا  ٬خاصة في العاصمة طرابلس وما جاورها ٬ما يحتم على املشايخ لعب دور أكبر ٬عسكرية في نقاط جديدة

واستمرار  ٬وسخطا من قبل املواطنين نتيجة ازدياد سوء الوضع املعيش ي وغالء األسعار وانقطاع الكهرباء وسوء الخدمات

 التيارات املتصارعة. االستقطاب الحاد للمواطن البسيط من قبل

من تلك التي تطغى عليها املسميات والصفات  تحقق نجاحا أكثرغير أنه ثبت أن وساطات األعيان واملشايخ غير الرسمية 

 .ملنحى قصد توسيع املصالحات املحلية بين املناطق والقبائلما يقود إلى ضرورة دعم هذا ا ٬رسميةال

ا:   النازحونثالثا

بعضها يحدث  ٬وإنما شهد تطورات مهمة ٬يناير عادية بالنسبة للنازحين واملهجرين داخل البالد وخارجهالم تكن أحداث شهر 

. إذ يمكن القول إن أبرز ما ميز هذا الشهر هو عودة عدد من العائالت املهجرة والنازحة في مصر إلى 7100ألول مرة منذ عام 

 ة سرت التي تحررت مؤخرا من قبضة تنظيم الدولة.مدين أحياءة أعداد كبيرة من نازحي بعض وعود ٬ليبيا
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عائلة ليبية نازحة ومهجرة ونازحة في مصر منذ نحو ست سنوات إلى ليبيا وتحديدا مدينة طبرق، ضمن أولى  72فقد عادت 

العمل  ووزارة ٬التي يرأسها رجل األعمال الليبي حسونة طاطاناكي” مؤسسة العدالة أوال“خطوات تنفيذ اتفاقية موقعة بين 

 والشؤون االجتماعية بالحكومة املوقتة التابعة ملجلس النواب في طبرق.

وتقديم  ٬عائلة ليبية مهجرة ونازحة في الخارج 011على رجوع أكثر من ” مؤسسة العدالة أوال“وتقوم االتفاقية التي تبنتها 

بدفع ثمن ” العدالة أوال“تكفلت  ٬لها على مساكن مخصصة 72املساعدات لهم ودمجهم في املجتمع. ووزعت العائالت الـ 

دينار لكل أسرة كمنحة شهرية ملدة عام كامل. وأقيمت في طبرق احتفالية بعودة عدد من  0111وتعهدت بتقديم  ٬إيجارها

راح والذي أشاد فيها بدور أبناء املنطقة في تضميد ج ٬العائالت النازحة واملهجرة حظرها الطيب الصافي أحد رموز نظام القذافي

 .طن ولم الشمل ودرء الفتنةالو 

تتمثل في تبني  ٬”التكافل االجتماعي“وأعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية بالحكومة املؤقتة عن مبادرة أخرى تحت مسمى 

 كل وزير ووكيل وزاررة مصاريف إحدى العائالت الليبية النازحة من حسابه الخاص ملدة عام كامل.

إال أن إجمالي العائالت املهجرة والنازحة املوجودة في  ٬حول أعداد املهجرين والنازحين خارج البالدولطاملا كان هناك تضارب 

التي أكدت أنها أحصت جميع  ٬بحسب إحصاء وزارة العمل والشؤون االجتماعية بالحكومة املؤقتة 2711مصر ال يتجاوز 

 د من مؤسسات املجتمع املدني التي تنشط في هذا املجال.وعد ٬العائالت بالتعاون مع السفارة والقنصلية الليبية في مصر

كما أن  ٬من العدد املسجل %02وهي ال تتعدى  ٬واستثنت الوزارة في إحصائها عددا من العائالت التي رفضت التسجيل لديها

 بحسب ما تم تقييده في سجالت الوزارة. ٬عائلة ليبية مهجرة ونازحة في تونس 221هناك نحو 

العائالت النازحة في بنغازي أعلنت الهيئة الليبية لإلغاثة واملساعدات اإلنسانية أن عدد العائالت املسجلة لديها  وبشأن تعداد

وبين املدارس واملخيمات  ٬بين منازل أقاربهم وذويهم أو منحت لهم ٬عائلة نازحة، تتباين في أماكن إقامتها 04,4211بلغ نحو 

 املخصصة للنازحين.

املهمة أيضا بخصوص النازحين استمرت حركة عودة النازحين من مدينة سرت بعد تحريرها في ديسمبر  ومن بين األحداث

 املاض ي إلى منازلهم التي تركتها منذ نحو عام.

وعاد عدد كبير من العائالت إلى من  ٬عائلة كانت نازحة من منطقتي الثالثين والقبيبة غرب سرت إلى منازلها 021فقد عادت 

كما سمحت غرفة العمليات امليدانية بسرت لسكان خمسة أحياء بالعودة إلى  ي،ربيات ومشروع تالل الزراعوادي الغمنازلها في 

 ٬وحدة سكنية 211وحي الـ ٬ 010وطريق الكويري و  ٬وهي الزعفران ٬منازلهم بعد االنتهاء من تأمينها وإزالة مخلفات الحرب منها

 وحي جزيرة السواوة.

فقد ُسمح لجميع سكان املدينة بتفقد  ٬وحي القصور التي لها خصوصية أمنية 222الجيزة البحرية وعمارات وباستثناء سكان 

 والدخول إلى مناطقهم والخروج منها بشكل يومي. ٬منازلهم
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ية رية أهلها مؤسسات خيوفي ذات الوقت استمرت العائالت النازحة من سرت في تسلم املساعدات الغذائية والطبية التي تقدم

 ٬ومناطق ومدن الجفرة ٬حي  وزعت العديد منها على العائالت النازحة في مناطق سرت وضواحيها ٬ومنظمات دولية حكوميةو 

 ومدن ومناطق الهالل النفطي وصوال إلى أجدابيا. ٬والوشكة ٬وأبو قرين ٬وترهونة ٬وزليتن ٬وبلديات طرابلس الكبرى  ٬وبني وليد

وبني  ٬وبنغازي  ٬ومصراتة ٬على النازحين من مدن أخرى غير سرت في مناطق ومدن ترهونةكما وزعت املساعدات اإلنسانية 

 وسبها. ٬وليد

 ٬ومؤسسة الطاهر الزاوي لألعمال الخيرية ٬وقدمت معظم املساعدات خالل يناير من قبل جمعية أيادي الخير لألعمال الخيرية

في ظل غياب للدعم  ٬واليونيسيف ٬والهيئة الطبية الدولية ٬لألمم املتحدةوبرنامج الغذاء العالمي التابع  ٬والهالل األحمر الليبي

مت من لجنة مكلفة  ٬باستثناء مساعدات قدمت لنازحين في بنغازي من الهيئة الليبية لإلغاثة ٬الحكومي الرسمي
 
ومساعدات ُسل

 من بلدية بنغازي.

أجرى مكتب  ٬يالة في ليبعامولية واملحلية واملدنية اللجهات الدوإسهاما منه في دعم تعزيز التنسيق بشأن حماية النازحين بين ا

مشاركا من جهات مختلفة  02من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين بليبيا دورة تدريبية شارك فيها أكثر 

 عين.و طومت

يانات ة مؤسسات معنية لتقييم قواعد بعدبراير مقر حكومة الوفاق الوطني و وسيزور خبراء دوليين من األمم املتحدة في مطلع ف

 ٬ووضع خطة شاملة بين املؤسسات املحلية والدولية ٬كما سيتم تقييم شامل للبيانات املتاحة بشأن النازحين ٬النازحين داخلًيا

 بإدارة خبراء من برنامج جيبس بجينيف. ٬من فبراير 71خالل ورشة عمل سنتعقد في تونس في الـ 

 :توقعات

خصوصا  ٬فبراير انفراجة في ملف النازحين بانتهاء عودة عدد كبير آخر من العائالت النازحة من مدينة سرت قد يشهد شهر

الة مخلفات الحرب واأللغام ز ء جزء كبير من عمليات التمشيط وإوانتها ٬بعد السماح لسكان عدد من املناطق بتفقد منازلهم

إضافة إلي النازحين  ٬ازحي سرت في مدن مختلفةنملساعدات اإلنسانية ملن تبقى من كما يرجح أن تتواصل ا ٬في عدد من املناطق

ويبقى  ٬إضافة إلى املهجرين من بعض مناطق طرابلس إلي مدن الجبل الغربي ٬من تاورغاء ومثلهم من بنغازي وككلة وورشفانة

لعجز الدولة وعدم وجود أي ميزانيات تسييرية  ٬تقديم املساعدات مقتصرا على املؤسات األهلية الخيرية واملنظمات الدولية

 ملعالجة مشاكل النازحين.

خصوصا وأن مؤسسة العدالة  ٬وتونس ركما أنه من املرجح عودة عدد آخر من العائالت النازحة واملهجرة خارج ليبيا في مص

االجتماعية بالحكومة املؤقتة قد  كما أن هناك مبادرة أطلقتها وزارة العمل والشؤون ٬عائلة 011أوال أعلنت أنها ستستهدف 

 تدخل حيز التنفيذ.
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اطق مرار القتال في بعض منتويستمر نزوح وتهجير العائالت من بنغازي والتي خرجب أعقاب إطالق عملية الكرامة نظرا الس

بب الشرخ االجتماعي العودة إلى املدينة بس ىفضال عن عدم قدرة كثير منها عل ٬وفقدان العديد من العائالت ملنازلها ٬املدينة

 .هناك الحاصل

 الحالة الثقافية .9

 النشاط الجامعيأولا: 

إطالق جامعة بنغازي  إال أنها شهدت ٬كما برزت في أشهر سابقة ٬لم تبرز النشاطات الطالبية في الجامعات الليبية في شهر يناير

وفتحت باب االشتراك في  ٬في فروع )العلوم التطبيقية، اإلنسانية، الطبية( ٬”جائزة أفضل بح  منشور “تحت اسم  ملسابقة

وتسعى الجامعة من خالل هذه املسابقة وفق قولها إلى التشجيع  ٬وفق شروط ومعايير معينة ٬املسابقة ألعضاء التدريس أيضا

 ستوى الجامعة.على البح  العلمي وتحفيز الباحثين على رفع  م

منها معرض "أيام التصميم الداخلي" الذي  ٬قاعات جامعة طرابلس ندوات ومعارض نظمها طلبة الكليات بالجامعة تواحتضن

السالم  يمقاإلعالم الرياض ي ودوره في تعزيز تمحورت حول  ٬وندوة للمنتدى الثقافي، استضافته كلية الفنون بالجامعة

وندوة أخرى نظمتها منظمة العمل الشبابي الطالبي بالجامعة بعنوان  ،ن لقيم السالم والتسامحالتمكيو  ٬والتسامح في املجتمع

 ”.الخوف من الفشل هو عائق النجاح“

 :توقعات

نظرا لكون هذه الفترة فترة امتحانات  ٬قد ال يشهد شهر فبراير نشاطا وبروزا في النشاطات الطالبية في الجامعات الليبية

 الطلبة في الدراسة وإنهاء الفصل الدراس ي بشكل جيد.وعطالت وانشغال 

كما تنتظر جامعة بنغازي  ٬إال أن املؤكد أن قلة الدعم من الجهات الحكومية في البالد تعيق وتقلل من النشاطات الجامعية

ويلملم شتات طلبتها  ٬منهامم ما تبقى ر مثال انتهاء املعارك بشكل كامل في املدينة ومن ثم دعما يحييها من جديد ليعاد بناؤها وي

 من املعاهد واملدارس التي خصصت لهم للدراسة بشكل مؤقت.

ا:   الفن واألدبثانيا

والتي تنوعت من املفرح إلى املحزن إلى أحداث أخرى آثارت جدل وسخط  ٬كان شهر يناير شهرا حافال باألحداث الثقافية والفنية

 الوسط الثقافي الليبي.
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فقد  ٬يناير اث الثقافية فيكون انطالق املشاركة الليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي أبرز األحدثنان عن اوال يختلف 

بها البالد. وجاءت شعراء رغم الظروف التي تمر  2بمشاركة  ٬حلت ليبيا في املركز الثاني من حي  كثافة املشاركة في املعرض

فيما  ٬مشاركين آخرين 01دالي في األمسية الشعرية الرابعة إلى جانب ن خيري جبودة وفريال الين الليبييمشاركة الشاعر 

 ستستأنف بقية املشاركات في فبراير.

كما شارك عدد من األدباء والكتاب واملثقفون في ندوات ثقافية أدبية منهم األديب الناقد عمر أبو القاسم الككلي الذي شارك 

في قراءة بكتاب محمد الفقيه صالح، كما شارك آخرون وهم الروائي أحمد إبراهيم  ٬”الثقافة الليبية املعاصرة“في ندوة بعنوان 

برعاية املندوبية الليبية الدائمة  ٬”مستقبل الثقافة العربية رؤية ليبية“الفقيه وفوزي الحداد وفتحى بن عيس ى في ندوة بعنوان 

 لدى جامعة الدول العربية.

 ”الكتاب األجنبي“جائزة على  حاز الكاتب الليبي هشام مطر ٬ابلقاهرة الدولي للكتقل أهمية عن معرض اي وفي حدث بارز آخر ال

وقد ترجمت إلى اللغتين اإلنجليزية  ٬”العودة ـ آباء وأبناء وبينهما أرض“والتي تنظمها فرنسا كل عام. وفاز مطر بالجائزة عن روايته 

 والفرنسية.

حجزت ليبيا مكانا لها ضمن الدول التي سيتنافس روائيوها على  ٬الدولية افلوفي إطار املشاركات الليبية في املسابقات واملح

العراق والسودان والبحرين ولبنان والسعودية والكويت  من روائيينإلى جانب  ٬عربية )البوكر(الجائزة العاملية للرواية ال

 واإلمارات وسوريا ومصر واملغرب.

 .7102التي صدرت عن دار الساقية عام  ،للروائية نجوى بن شتوان” العبيدزرايب “رواية في وتتمثل املشاركة الليبية 

فقد شهدت مدن ليبية عدة في الثال  عشر من يناير احتفاالت برأس السنة  ٬ومن املشاركات الليبية إلى املهرجانات املحلية

قيمت خاللها أنشطة ترفيهية وثقافية أ ٬. حي  نظمت احتفاالت كبيرة في مدن يفرن وكاباو وزوارة7422األمازيغية الجديدة 

وهي جائزة تختص باملجاالت  ٬ووزعت في كاباو ضمن االحتفالية جوائز على الفائزين جائزة "شيشنق" في نسختها األولى ٬وفنية

 الثقافية والفنية.

ادرة جراء مص وفي موضوع آخر طغت على الوسط الثقافي وعلى الناشطين بمواقع التواصل االجتماعي حالة غضب واستياء

في مدينة املرج مجموعة من الكتب التي  دخلت عبر منفذ إمساعد بدعوى ” السلفي املدخلي“جهة أمنية محسوبة على التيار 

 علمانيتها وإباحيتها.

 في حين شنت حملة على مواقع التواصل االجتماعي تنديدا واستنكارا للحادثة التي اعتبرها كثيرون عودة إلى زمن القمع ومنعا

وقال بعضهم إن الحادثة تدل على جهل من صادر الكتب وأنه ال  ٬للحريات التي جاءت من أجلها ثورة السابع عشر من فبراير

ر مثقفون وكتاب واتحاد دمانية وال تتحدث في أمور محرمة. وأصللكون الكتب املصادرة ال تمت للع ٬يعرف القراءة أصال

 واصفين مصادرة الكتب باإلرهاب الفكري. ٬بالحادثةالناشرين الليبيين بيانات منددة 
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ولم يخلو الشهر من األخبار املحزنة التي هزت الوسط الثقافي والفني ولعل أبرزها وفاة الكاتب والرئيس السابق لهيئة دعم 

 ٬سف معتوق ووفاة الفنان التشكيلي يو  ٬الذي نعته جهات عدة وكتاب وأدباء ومثقفون  ٬وتشجيع الصحافة إدريس املسماري 

 كما أقيم خالل الشهر نفسه حفل تأبين للكاتب الصحفي أحمد السحاتي. ٬والفنان التشكيلي الطاهر األمين املغربي

ونظم احتفال آخر في بنغازي إحياء  ٬ونظمت في العاصمة طرابلس مهرجانا فنيا إحياء لذكرى الفنان الراحل محمد السليني

 لية.لذكرى رحيل الفنان الكبير علي الشعا

وحمالت  ٬كما أجريت خالل شهر يناير العديد من املسابقات الفنية والثقافية وعقدت ندوات ودورات تدريبية في مجاالت عدة

 كان أغلبها أعماال تطوعية مدنية. ٬ا أحداث نظمتها جهات حكوميةمنه ٬توعوية

 :توقعات

في فعاليات  اب وستستمر إسهامات الكتاب واملثقفين واألدباءستستمر في فبراير املشاركة الليبية في معرض القاهرة الدولي للكت

 .عرض والندوات على هامشهامل

ض في شرقي البالد بسبب استمراره في إلقاء الخطب التي تحرم بع” التيار السلفي املدخلي“كما أنه من املرجح تنامي العداء ضد 

 وحربا فكرية عليه. األفكار وتوزيع املنشورات التي يرى فيها البعض كبتا لحرياته

ا:   اآلثارثالثا

بين  التي يجب االلتفات إليها مناإلنذارات من بين السياحة في مدينة بني وليد يعد  لعل  نداء االستغاثة الذي أطلقه مكتب

 فقطاع اآلثار في ليبيا يعاني من اإلهمال منذ نحو ست سنوات. ٬تطورات شهر يناير

ما بات يشكل  ٬املوصلة إلى قصر الحاكم أحد أبرز معالم مدينة بن تليس األثرية في بني وليدمؤخرا وقع انهيار في أحد السراديب 

األمر الذي دفع مكتب السياحة ببني وليد إلى مناشدة الجهات املعنية من أجل إنقاذ مدينة  ٬خطرا علي املدينة األثرية بكاملها

 نهيار وترميم املدينة.ومطالبا بتشكيل فريق ملعاينة اال ٬بن تليس من مصير كارثي

وبعيدا عن مناشدة الجهات الحكومية املعنية يواصل متطوعون مدنيون حماية مدينة لبدة األثرية بأسلحتهم من أي عمليات 

أطلقوا هذه املبادرة  املتطوعون قد وكان ٬املسلحة جماعاتانتشار الو دولة ألجهزة السرقة ونهب قد تتعرض لها وسط غياب 

 اض ي.أواخر ديسمبر امل

لحمايتها من العوامل املناخية  ٬كما أطلق آخرون حملة لترميم مقبرة بيسيدا األثرية بمنطقة أبي كماش غربي مدينة زوارة

 كل هذا في ظل غياب حكومي لحماية وترميم املعالم األثرية. ٬والظروف البيئية غير املناسبة التي قد تتسبب في ضررها
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عملة معدنية أثرية ملصلحة اآلثار الليبية وجدها  00تسليم مواطن من مدينة بنغازي  بها في ينايرة ر ومن األفعال التي يمكن اإلشا

نيات تمنحت مواطنة مصلحة اآلثار مقو  قد أنها رومانية.في شواطئ منطقة الكويفية. منها عمالت إيطالية ومصرية، وعمالت يعت

 مقتنيات يستعملها الليبيون في حياتهم اليومية.وهي  ٬تها منذ أربعة أجيالئلتتراثية قيمة متوارثة في عا

وضعت وزارة الثقافة واملجتمع املدني بحكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع  ٬وانتقاال إلى اآلثار الليبية املوجودة خارج البالد

يبيا قاعدة إمكانية منح لإيطاليا خطة زمنية تسمح بنقل املقتنيات واآلثار الليبية املوجودة في عدد من املعارض اإليطالية. و 

 بيانات حول األرشيف الليبي في إيطاليا.

ن في يرهام البريطانية من أجل تدريب الباحثين الليبيو وشهد الشهر أيضا توقيع اتفاقية بين مصلحة اآلثار الليبية وجامعة د

ي في استخدام تقنية األوتوكاد في كما ستشرع اإلدارة العامة للمسح والتوثيق األثر  ٬علم اآلثار وتطويرهم في تخصصات عدة

 التوثيق األثري وتخطيط املواقع. كما نظمت مصلحة اآلثار في بنغازي معرضا للفنون البصرية.

 :توقعات

قد يلقى نداء االستغاثة الذي أطق في بني وليد من أجل إنقاذ مدينة بن تليس األثرية تجاوبا من جهات حكومية أو غير حكومية 

ولكن تبقى بقية املناطق واملواقع األثرية في البالد بعيدة عن  ٬ملدينةبانهيار سرداب في قصر الحاكم امشكلة خاللها  تعالج من

 باستثناء الجهود التطوعية التي تقوم بها بعض املجموعات املدنية. ٬الحماية والدعم

فاستمرار االنقسام السياس ي في البالد وتأزم املشهد في الحالة الليبية وعدم وجود ميزانيات تدير بها القطاعات شؤونها سيجمد 

 .مما قد يفاقم الظروف السلبية املتعلقة باملناطق األثرية ويعرضها للتهديد إما بالسرقة أو التجريف والتخريبالوضع 

 الحالة اإلعالمية .01

لعب ا لحالة االنقسام السياس ي واالجتماعي، بل إنها تتمثل انعكاس -والعربية والدولية املحلية منها–وسائل اإلعالم ال تزال حالة 

ولة للعب دور محاي من قبل بعض وسائل اإلعالم، أو أدوات االنقسام كدور سلب ىحدإفي كثير من الحاالت دوًرا فاعال إما 

 كدور إيجابي من بعض آخر.  مبادر نحو لم الشمل

ية على القضايا التي شملتها بالتغطية الصحفو  ز وسائل اإلعالم خالل شهر ينايروفي هذا اإلطار، تستعرض السطور التالية أبر 

مدار الشهر، ومدى اتباع وسائل اإلعالم املختلفة للمهنية في تناول القضايا واألحداث، واالنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون 

 الحالة اإلعالمية.بتوقعات وانتهاًء واإلعالميون على مدار الشهر، 



 

 

 7102تقرير شهر  يناير  -الحالة الليبية   87

 

 تابعة خالل الشهر: أبزر وسائل اإلعالم من حيث نسب المأولا 

 في وسائل اإلعالم، تأتي في مقدمتها مواقع التواصل االجتماعي، والقنوات التليفزيونية واملواقع 
ً
يشهُد الوضع العام اإلعالمي كثرة

 اإللكترونية.

وتتصدر وسائل اإلعالم اإللكترونية االهتمام األبرز لدى الرأي العام املحلي خالل الشهر، بحسب تصنيف موقع أليكسا 

(Alexa)38  املتخصص في ترتيب املواقع اإللكترونية من حي  نسب املشاهدة، ويأتي في املقدمة موقع الفيديوهات

(youtube.com( والذي حل  بالترتيب رقم )من حي  ا7 )( ملتابعة، بعد موقع البح  اإللكترونيgoogle  يليه في الترتيب الثال ،)

 (.facebookeموقع التواصل االجتماعي )

 : 39يناير00حتى   (Alexaويوضح الجدول التالي ترتيب املواقع اإللكترونية بحسب موقع ) 

 Alexaالترتيب على موقع  الرابط اإللكتروني املوقع

 youtube.com 7 يوتيوب

موقع التواصل االجتماعي 

 فيسبوك

facebook.com 0 

 alwasat.ly 72 موقع الوسط

 rt.com 20 موقع روسيا اليوم

 afrigatenews.net 21 بوابة افريقيا اإلخبارية

 alarabiya.net 20 موقع قناة العربية

 almarsad.co 22 موقع املرصد

 libyaakhbar.com 20 موقع أخبار ليبيا

                                                           
38 Alexa: ( هو موقع إلكترونيhttp://www.alexa.com تابع لشركة أمازون، يقع مقره الرئيسي في والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة، وهو متخصص في ) / 

(.. وهكذا، 2بأنه الموقع األكثر زيارة بين المستخدمين على مستوى الدولى، ويليه الموقع رقم )  Alexa( في تصنيف 0إحصائيات وترتيب مواقع االنترنت، حيث يمثل الموقع رقم )

 تقدمة. إحصائياته في الدراسات اإلعالمية المتخدمه شركات الدعاية واإلعالن المختلفة لتقييم المواقع اإللكترونية من حيث األكثر زيارة من قبل المستخدمين، فضال عن االستناد إلى وتس
39 http://www.alexa.com/topsites/countries/LY 

 

http://www.alexa.com/topsites/countries/LY
http://www.alexa.com/topsites/countries/LY
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 skynewsarabia.com 20 سكاي نيوز عربيموقع 

 libya-al-mostakbal.org 22 موقع ليبيا املستقبل

 BBC bbc.com/news 017موقع 

 218tv.net 070 702موقع قناة 

 CNN cnn.com 002موقع قناة 

 libyaherald.com 020 موقع ليبيا هيرالد

 eanlibya.com 724 موقع عين ليبيا

 akhbarlibya70.net 220 70موقع أخبار ليبيا 

 lana-news.ly 427 وكالة األنباء الليبية

 alrseefa.net 0,220 موقع الرصيفة

 

ا   لعربية والدولية: أبرز القضايا الليبية في وسائل اإلعالم المحلية واثانيا

از أهمها مدار الشهر، والتي يمكن إيج أبرزت وسائل اإلعالم املحلية والعربية والدولية العديد من القضايا واألحداث الليبية على

 فيما يلي:

يناير، ودعوة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الكوني  7 يوم موس ى الكوني نائب املجلس الرئاس ي استقالة -

 .40إلى التراجع عن استقالته، وإعالنه إلغاء كافة قرارات التعيينات السيادية التي اتخذت مؤخًرا"

دخول بوارج إيطالية محملة باألسلحة والجنود  الرسمي باسم مجلس النواب الليبي بليحق، املتحدثإدانة عبد هللا  -

 .41إلى املياه اإلقليمية الليبية

                                                           
 .http://bit.ly/2kyI3dG، وموقع قناة النبأ:  http://f24.my/2kvZwDZ، وhttp://bit.ly/2l0Z8edموقع قناة العربية:  40
 http://bit.ly/2kY9GhC، وموقع صحيفة الوطن المصرية: http://bit.ly/2kY9OO9موقع قناة روسيا اليوم:  41

http://bit.ly/2l0Z8ed
http://f24.my/2kvZwDZ
http://bit.ly/2kY9OO9
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 .710242املغلقة منذ سفارة بالده في العاصمة الليبية إعالن وزير الداخلية اإليطالي، ماركو مينيتي، إعادة فتح  -

ة خليفة حفتر لحامل القائد العام للجيش الليبي التابع ملجلس النواب يناير زيارة 00إعالن وزارة الدفاع الروسية  -

 .43الطائرات الروسية األميرال كوزنيتسوف

إعالن حزب إيطالي معارض فرار مدير املخابرات اإليطالية من ليبيا عقب سيطرة قوات خليفة الغويل على مقرات  -

 .44الوزارات

طاع التيار الكهربائي، فضال عن انقطاعه عن الجنوب وحتى العاصمة وبعض املدن يناير النق 00تعرض غرب ليبيا في  -

 .45الرئيسية األخرى 

إعادة تركيا لفتح سفارتها في ليبيا بعد عامين ونصف العام من إغالقها، لتصبح ثاني دولة تعيد فتح سفارتها بعد  -

 .46إيطاليا

ة الليبية، وإعالن الدول املشاركة في االجتماع التمسك باتفاق اجتماع دول الجوار الليبي في القاهرة ملحاولة حل األزم -

 .47الصخيرات، وحكومة الوفاق الوطني، ورفض التدخل العسكري األجنبي

دول إلى أمريكا، وتشمل القائمة مواطني كل من  2قرار الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترامب حظر دخول مواطني  -

 مال والسودان واليمن.إيران وسوريا والعراق وليبيا والصو 

ا ثال  لتغطيات اإلخبارية ألبزر القضايا: التجاهات اإلعالمية في اثا

تباينت وسائل اإلعالم تناولها وتغطيتها للقضايا واألحداث املتعلقة بالشأن الليبي، حي  حاولت بعض منها تحر ي  املهنية من  

حي  الحياد أو املوضوعية، فيما ظهر االنحياز في التغطية اإلخبارية تجاه رأي بعينه في  بعض آخر، وفيما يلي أمثلة على  التباين 

 يا واألحداث الليبية في وسائل إعالم مختلفة على مدار شهر يناير:في تناول بعض القضا

                                                           
، وموقع ميدل إيست: http://bit.ly/2kvKoXx، وموقع سكاي نيوز عربية: http://bit.ly/2kz16ofموقع قناة العربية:  42

http://bit.ly/2jDGvQG. 
، وموقع الوسط: http://bit.ly/2jDRMQZ، ووكالة سبوتنيك الروسية: http://bit.ly/2kyYtmuجريدة اليوم السابع:  43

http://bit.ly/2kyNzgs. 
: 20، وموقع عربي http://bit.ly/2kvVSu5، وجريدة اليوم السابع المصرية: http://bit.ly/2kvVSu5يا اليوم: موقع روس 44

http://bit.ly/2kyKI7g. 
 http://bit.ly/2jDW8HL، وموقع قناة روسيا اليوم: http://bit.ly/2jE00sb: 20، وموقع عربي p://bit.ly/2kvYxnphttوكالة رويترز:  45
 ، وhttp://bit.ly/2kvXXGa، وقناة الجزيرة: http://bit.ly/2k2oCH9وكالة رويترز:  46
، وموقع قناة النبأ: http://bit.ly/2knXFi7، وكالة سبوتنيك الروسية: http://bit.ly/2k7N6kHموقع قناة سكاي نيوز:  47

http://bit.ly/2k2c2b0 :وموقع ميدل إيست ،http://bit.ly/2jDQ1Dl. 

http://bit.ly/2kz16of
http://bit.ly/2kvKoXx
http://bit.ly/2kyYtmu
http://bit.ly/2jDRMQZ
http://bit.ly/2kvVSu5
http://bit.ly/2kvVSu5
http://bit.ly/2kvYxnp
http://bit.ly/2jE00sb
http://bit.ly/2k2oCH9
http://bit.ly/2kvXXGa
http://bit.ly/2k7N6kH
http://bit.ly/2knXFi7
http://bit.ly/2k2c2b0
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يناير، ودعوة فايز السراج رئيس حكومة  7موس ى الكوني، نائب رئيس املجلس الرئاس ي في حكومة الوفاق الوطني  استقالة .0

 الوفاق الوطني الليبية، الكوني إلى التراجع عن استقالته.

ة في تغطية الحدث، ما بين مكتف بعرض الخبر دون رأي، وأخرى حاولت تصدير رأي بعينه حي  تباينت وسائل اإلعالم املختلف

 سواء في فقرات التغطية أو في صياغة العناوين، فيما حرصت وسائل إعالم أخرى على املوضوعية في تناول وتحليل الخبر.

، الخبر بعرضه فقط دون محاولة تفسيره، أو 49، و" املرصد"48ومثال على ذلك، ال حصًرا، تناول كل من موقعي "أخبار ليبيا"

 ،  كما فعل موقع  قناة "روسيا اليوم"هالخبر  بصورة تنحاز إلى رأي بعينالتدخل برأي، فيما حرصت مواقع أخرى على تغطية 

 عن ،  وصدر ذلك عنواًنا للتغطية الخبرية، 50الذي تناول الحدث على أنه نتيجة لـ"خالفات تعصف باملجلس الرئاس ي"
ً
فضال

: " بدا وصفه في ختام الخبر بـ"فشل املجلس الرئاس ي" التغطية بالقول بتأكيد لرؤية بعينها تتلخص بما  استعراض املوقع للحدث

واضحا من حدي  السراج أن الفشل بات يتهدد مهمة املجلس الرئاس ي وحكومة الوفاق، التي لم تنل ثقة البرملان؛ حي  قال 

ليبيا ، فيما استعرض موقع "51هذه املرحلة لن يوصل ليبيا إال ملزيد من األزمات والصراعات"السراج إن "االنسحاب في 

 ".52رباك للوسطاء وزيادة في متاعب حكومة الوفاقإاملستقبل" الخبر على أنه "

طية بعنوان الذي تناول التغ" 70ليلية، من بينها موقع "عربي لكن وسائل إعالم أخرى حاولت تغطية الخبر بصورة موضوعية تح

"، وعلى هذا النهج تناول موقع "الوسط" الحدث 53استفهامي احتجاجات واستقاالت: هل بدأ الصدام داخل "الرئاس ي" الليبي؟

 .54بعنوان "ماذا تعني استقالة الكوني من املجلس الرئاس ي؟"

حداث طراف الليبية املتنازعة إل زيارة  زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوش ي إلى الجزائر، ومحاولته الوساطة مع األ  .7

 .55تقارب بينهم في محاولة منه للمساعدة في إيجاد حلول لألزمة الليبية

الصادر باللغة العربية أن ينتهج املوضوعية،  CNNوتباينت وسائل اإلعالم في تغطية الخبر، فعلى سبيل املثال، حاول موقع 

هت  56الغنوش ي في لعب دور الوساطة بين األطراف الليبية؟" باستعراض تحليلي للحدث بعنوان استفهامي: "هل ينجح ، فيما وج 

صحيفة الحياة اللندنية الحدث بالرأي أن "توافق الجزائر على وساطة الغنوش ي بين األطراف الليبية سببها عالقته بإسالميي 

                                                           
48 http://bit.ly/2kyts28 
49 http://bit.ly/2jDnEoy 
  http://bit.ly/2k6ZSzSتعصف بالمجلس الرئاسي، ليبيا: خالفاتموقع روسيا اليوم،  50
 المصدر السابق. 51
52 http://bit.ly/2l2I8Uc 
53 http://bit.ly/2jJmQKj 
54 http://bit.ly/2kY7W87  
  http://bit.ly/2l386qoصحيفة الرأي التونسية:  55
56 http://cnn.it/2jJZOTj  

http://bit.ly/2kyts28
http://bit.ly/2jDnEoy
http://bit.ly/2k6ZSzS
http://bit.ly/2kY7W87
http://bit.ly/2l386qo
http://cnn.it/2jJZOTj
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تمته بالقول : "يرى مراقبون أن زيارة ، والتي اخت57ليبيا"، وصدرت ذلك في عنوان تقرير لها لتغطية الخبر على صفحات الجريدة

 إلى العالقات املميزة التي تربطه 
ً
سالميين. إل بأطراف فاعلة في ليبيا، بخاصة اراشد الغنوش ي الجزائر تندرج في هذا السياق نظرا

دون ذكر أو ، 58وتعول الجزائر على عالقات الغنوش ي بهذه األطراف للمساعدة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين"

بية موضوعي ومحايد، اكتفت العديد من املواقع اإلخبارية اللي استندت إليهم الصحيفة، وفي اتجاهتحديد لهوية املراقبين التي 

 األخرى تغطية تحركات الغنوش ي، وتطورات املبادرة الثالثية التونسية الجزائرية املصرية من أجل حلحلة األزمة الليبية.

غطيات اإلخبارية للشأن الليبي شهدت تبايًنا من الحياد أو املوضوعية من ناحية، أو االنحياز لرأي فصيل أن الت خالصة القول 

سياس ي بعينه من ناحية أخرى، وربما كان االنقسام السياس ي أحد أسباب هذا التباين، خاصة وأن لكل فصيل سياس ي ليبي 

 جاه األحداث والقضايا الليبية محل التغطية اإلخبارية.وسيلة إعالمية تتحدث باسمه، وبالتالي تتبنى وجهة نظره ت

ا رابع  حفيين واإلعالميين خالل يناير: النتهاكات بحق الصا

ال تزال حالة االنقسام السياس ي، تلقي بظاللها على أوضاع الصحفيين داخل األراض ي اللليبية، إال أن شهر يناير شهد جدال 

حفتر في  ةقوات خليف اعتقلتهه إلى تنظيم الدولة في ليبيا، و ءادعى انتما به عضوصر ح واسعا حول حقيقة ما نشر بشأن ما 

 2الحدث الليبية في وذلك في "اعترافات" بثتها قناة  ،7100فيين تونسيين فقدا في ليبيا في سبتمبر شرق البالد، بإعدام صح

 . 59غابة قرب مدينة درنةيناير، والذي أكد فيها أنه شهد إعدام سفيان الشورابي ونذير القطاري في 

يين فختفاء الصحاتأكيدها على متابعة تطورات "ملف وردت وزارة الخارجية التونسية على ما بثته قناة الحدث بالقول ب 

 فيين املختطفين في ليبيا أهمية بالغة".قطاري في ليبيا، وتولي قضية الصحسفيان الشورابي ونذير ال

نوراما، ، صحفي قناة ليبيا باهحدود" ما وصفته بـ"االعتقال التعسفي الذي طال وئام بن زابيكما أدانت منظمة "مراسلون بال 

 ود 00يوم 
ً
عتبرإون قيد أو شرط، وقالت في بيانها يناير في شرق ليبيا، مطالبة بإطالق سراحه فورا

ُ
ميدانا بالغ  ن ليبيا ال تزال ت

بلدا( على التصنيف العالمي لحرية  021)من أصل  020املركز  الخطورة بالنسبة للصحفيين. واستمرار مكانة ليبيا في

يناير طالب فيه القوات  02، وانضم إلى مراسلون بال حدود املركز  الليبي لحرية الصحافة الذي أصدر بياًنا في 60الصحافة

منية  ا ُيظهر اعتقال قوة  أ، منتقًدا ب  قناة "ليبيا روحها الوطن" مقطًعا مصوًر هبن زابية بضرورة إطالق سراح املصور األمني

                                                           
 http://bit.ly/2k287uKwصحيفة الحياة اللندنية: 57
 المصدر السابق. 58
 http://bit.ly/2k2eVJ2موقع روسيا اليوم:  59
 http://bit.ly/2k2DVTHمنظمة مراسلون بال حدود:  60

http://bit.ly/2k287uKw
http://bit.ly/2k2eVJ2
http://bit.ly/2k2DVTH


 

 

 7102تقرير شهر  يناير  -الحالة الليبية   92

 

 لكرامته اإلنسانية املركز بيانجرى من حوار معه من قبل ُمعتقليه وصفه للمصور الصحفي،  وما 
ً
حظة ل بأنه "ُيعد إذالال

 . 61اإلعتقال التعسفي غير القانوني"

 :توقعات

ة استمرار انعكاس حالة االنقسام السياس ي في البالد بصور  للقضايا الليبية على مدار الشهر تبين من رصد التناول اإلعالمي

سلبية على الحالة اإلعالمية من ناحية، وعلى أوضاع الصحفيين واإلعالميين من ناحية أخرى، وفي ضوء ذلك؛ يتوقع استمرار 

داث، خاصة في لصحفية لألحاحالة التباين في التناول اإلعالمي للقضايا واألحداث الليبية، وعدم انتهاج املهنية في التغطيات 

مظلة موحدة لإلعالميين والصحفيين يصدر عنها ميثاق شرف إعالمي متفق عليه، ينتج عنه قانون موحد للصحافة  ظل غياب

 .ةلكل من يخالف املهنية الصحفية في التغطية اإلخباري -وفق معايير فنية محددة-يتضمن عقوبات صحفية 

بية، مصري في مبادرة لحل األزمة اللي -جزائري  -حلة للملف اإلعالمي، في ظل تحرك تونس يلكن هناك توقع إلمكانية حدوث حل 

 كلما التدريجي تباين يتوقع زوالهوالتي يتوقع أن تتفق وسائل اإلعالم حولها، حتى وإن كان هناك تباين في تغطيتها، إال أن هذا ال

 .نحو إنتاج حلول لألوضاع في ليبيا لحوار السياس ي بين الفرقاءاتقدم 

 أما على صعيد االنتهاكات بحق الصحفيين واإلعالميين؛ فيتوقع أن يستمر لفترة زمنية طويلة، مع استمرار املعارك الدائرة في

ن حفيياالقتتال في ليبيا ومحاوالت الص، ومحاولة صحفيين وإعالميين لتغطيتها، وفي ظل استمرار مناطق مختلفة من ليبيا

توثيقها ونقلها للرأي العام املحلي والعربي والدولي، وهو ما يعرض حياة الصحفيين للخطر إما باإلصابة أو القتل أو االختطاف، 

 العتقال.للتضييق وافيما تعزز حالة االنقسام السياسية استمرار تعرض صحفيين 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 http://bit.ly/2jqcJxl 

 

http://bit.ly/2jqcJxl


 

 

 7102تقرير شهر  يناير  -الحالة الليبية   93

 

 

 

 

 من إصدارات املنظمة

 أولويات حكومة الوفاق الوطني.  .0

 مسودة االتفاق السيساس ي،قراءة في املضمون. .7

 وترشيد اإلنفاق الحكومي. 7100تقرير ديوان املحاسية  .0

 إطار للتحوالت الشاملة. .0

 اآلثار اإلجتماعية لإلنقسام السياس ي في ليبيا. .2

 املشهد السياس ي و األمني في ليبيا... رؤية تحليلية استشرافية. .2

 ليبيا. األثار اإلقتصادية لإلنقسام السياس ي في .2

 هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟ .2

 سياسات الدعم السلعي في ليبيا. .4

 .7102ليبيا : حصاد عام  .01

 .7102تقييم األداء الحكومي خالل عام  .00

 الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي,املسار واملخرجات والتعقيبات. .07



 

 

 7102تقرير شهر  يناير  -الحالة الليبية   94

 

 واقع االتفاق السياس ي بين املأمول و املمكن. .00

 ي اإلدارة الليبية.تطبيقات الحوكمة ف .00

 تفكيك مستويات الصراع  محليا, ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا. .02

 فبراير بعد خمس سنوات .. إنجازات و إخفاقات. 02ثورة  .02

 قطاع الصحة في ليبيا .. الواقع والتحديات. .02
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

في  7100 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست واإلستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و  الدراسات التي تخص  7102مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحطرابلس ليبيا, و تم 

لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم إقضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

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

واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات ال
ً
راتيجيات عامة واإلستمن أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

 و ورش عمل و للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات

 منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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