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

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

 بالحالة الليبية املعلومات املتعلقة 
ً
 مكثفا

ً
 استعراضا

ً
من ناحية أرشفتها وتنظيمها وتحليلها، ثم تقييمها، يقدم التقرير شهريا

 للملفات التالية:  

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

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

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

نتهاكات ويقيم مدى اللتزام بمعايير الصحافة األخالقية، وسيرصد التقرير الحالة الدينية عن طريق متابعة يرصد التقرير ال 

 للحالة القتصادية ومايتعلق باألوضاع 
ً
 مكثفا

ً
مواقف املؤسسات والجماعات الدينية في ليبيا، كذلك يقدم التقرير  تلخيصا

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

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

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

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

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

 بالشأن معلومات وبيانات واسعة 
ً
 ودوليا

ً
وضخمة لألحداث والتصريحات واملواقف والتطورات داخل ليبيا، واملتعلقة إقليميا

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

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

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

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

 
 
 يسهم في تبديد ضبابية املشهد الليبي، ويسهم في فك تشابك األحداث الناجمة عن .. إصدار تقرير الح أخيرا

ً
الة 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

 يبية للسياسات واإلستراتيجياترئيس املنظمة الل
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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 إألفراد واملؤسسات املهتمة بإلى الدعوة موجهة 

 التفاصيل اإلجرائية عن طريق التواصل مع البريد اإللكتروني للمنظمة:

info@loopsresearch.com 
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ي ليبيا، حيث استمر تعثر العملية السياسية، ومما زاد فرصة لختراق انسداد أفق الحل السياس ي ف 2017لم يمثل شهر مارس 

تعقيد األزمة الليبية مطلع الشهر، هجوم  سرايا الدفاع عن بنغازي على موانئ الهالل النفطي، وبعد أيام من سيطرة السرايا 

برت الدول الغربية حيث اعت.على مناطق واسعة بالهالل النفطي، تبلور موقف دولي واضح رافض ألي أعمال عسكرية باملنطقة

األعمال العسكرية قد تؤدي إلى تدمير املنشآت النفطية، وتقوض فرص السالم في ليبيا وتوسع من رقعة  والوليات املتحدة أن

املواجهات العسكرية في البالد. كما شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مواجهات عنيفة بين كتائب مسلحة تابعة لحكومة 

حين تابعين لحكومة اإلنقاذ ، انتهت بخروج حكومة اإلنقاذ من العاصمة، وإخالء املجموعات املسلحة الوفاق الوطني، ومسل

املوالية لها لغالبية مقارها بوسط وغرب العاصمة. وانتهت املعارك غرب مدينة بنغازي، بعد سيطرة القوات التابعة ملجلس 

، ورافق انتهاء األعمال العسكرية انتهاكات حقوقية واسعة   12الــالنواب، على آخر معاقل مجلس شورى ثوار بنغازي بالعمارات 

تضمنت إعدامات ميدانية ملقاتلي شورى ثوار بنغازي، وانتهاكات أخرى رصدتها منظمات حقوقية ودولية كان ابرزها هيومان 

  رايتس ووتش.

 

ق السياس ي الليبي، يحافظ املجلس الرئاس ي في الوقت الذي يستمر فيه مجلس النواب بموقفه املعارض للمسار الحالي لالتفا

لحكومة الوفاق الوطني، على الدعم الدولي واإلقليمي الذي يحظى به، وجاء البيان الختامي للقمة العربية الثامنة والعشرين 

 على هذا الدعم، في حين أبدى مجلس النواب استنكاره لدعوة الجامعة العربية لرئيس
ً
املجلس  التي عقدت في األردن، مؤكدا

الرئاس ي فايز السراج لتمثيل ليبيا بأعمال القمة. ولم تحقق املبادرة التونسية أي تقدم في مساعيها لتسريع تنفيذ اتفاق 

الصخيرات. في حين استمرت مبادرات السالم املحلية لحل األزمة الليبية، كان ابرزها مبادرة إرساء السالم في ليبيا والتي قدمها  

ء األسبق عوض البرعص ي، وتهدف إلى إنهاء الحرب والصراع في ليبيا من خالل دفع األطراف املتنازعة للجلوس نائب رئيس الوزرا

معا ملناقشة قضايا الختالف التاريخية والحديثة. كما تقدم عضو مجلس النواب عن الزنتان عبد السالم نصية مبادرة أخرى 

ؤقت يتم انتخابه مباشرة أو عن طريق مجلس النواب واملجلس األعلى اقترح من خاللها استبدال املجلس الرئاس ي، برئيس م

غير املعدل وإسناد صالحيات ملك البالد ملجلس النواب إلى  1951للدولة. كما جدد التكتل الفدرالي دعوته لعتماد دستور عام 

لكل إقليم وحسب املبادرة فإن حين الستفتاء على نظام الحكم بعد انتهاء الفترة النتقالية، و تشكيل حكومات محلية 

 صالحيات الحكومة املركزية الليبية واختصاصاتها ستسند إلى املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني.

 

يستمر تدهور الحالة األمنية في ليبيا، وتتزايد مخاوف املدنيين من تفش ي العنف املصاحب لالنفالت األمني بالبالد، خاصة في 

رابة والخطف لغرص الفدية في مناطق غرب طرابلس ومناطق ليبية أخرى، أغلب هذه العمليات تنتهي ظل استمرار أعمال الح

إما بدفع الفدية أو تعرض املختطفين للقتل. ومما يفاقم املخاطر التي يتعرض لها املواطنين، غياب أي جهود فاعلة للسلطات 

ة للمدنيين، ويمثل هذا العجز انعكاس واضح لغياب مؤسسة أمنية األمنية املحلية على التعامل مع هذه الجرائم وتأمين الحماي

موحدة. ول يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية قد تدفع باتجاه تغيير هذا الواقع في ظل استمرار النقسام السياس ي والقتتال في 
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ي املناطق الحدودية الليبية املتاخمة ليبيا. كما أن ضعف األجهزة األمنية أدى لستمرار أعمال التهريب والهجرة غير النظامية ف

لحدود دول الجوار. ول تزال املجموعات املسلحة تملك القدرة على تعطيل إمدادات الكهرباء واملاء في مناطق مختلفة من البالد، 

 للمؤسسات والجهات العامة والتي تتعرض لبتزاز املسلحين وتدخلهم في مهام املؤسسات ال
ً
عامة ول تزال تشكل تهديدا

كما أن املجالس البلدية في ليبيا ل يبدو أنها ستكون قادرة على الستمرار في أداء  واستغالل الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

دور فعال لصالح توفير احتياجات املواطنين في ظل استمرار النقسام السياس ي وغياب املوارد املالية التي تسهم في دعم أداء 

 وهذا الواقع سيزيد من معاناة املواطنين.اإلدارة املحلية، 

 

األحداث التي شهدها شهر مارس تعيد التأكيد على استمرار حالة فشل الدولة في ليبيا، واضمحالل دور مؤسساتها املنقسمة، 

هاء وعجزها عن تقديم الخدمات األساسية للمواطنين. فمن الواضح أن الشهر لم يحمل أي مؤشرات إيجابية تشير إلى قرب إن

القتتال في ليبيا أو تحسين األوضاع اإلقتصادية للبالد. كما أن األطراف املتورطة في النزاع الليبي ل يبدو أنها سوف تبحث عن 

حلول محلية لألزمة الليبية، وتستمر في الرهان على الخارج سواء بالنسبة لألطراف التي تسعى للتصعيد العسكري أو تلك التي 

 س ي لألزمة الليبية.تطمح لتحقيق حل سيا
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 الحالة السياسية الداخلية . 1

 

ازدادت حدة النقسام السياس ي في مارس وتكونت ردود أفعال مناهضة لرأب الصدع  بين األطراف السياسية جّراء ثالثة أحداث 

. أولها تقدم سرايا الدفاع عن بنغازي نحو موانئ الهالل النفطي عسكرية  ألقت بظاللها على العملية السياسية في ليبيا برمتها

لحكومة اإلنقاذ في طرابلس، وآخرها انتشار صور  تابعةوثانيها الصراع العسكري بين كتائب موالية لحكومة الوفاق وأخرى 

التابعة ملجلس النواب على  لنبش قبور وتمثيل بجثث وإعدامات خارج اإلطار القانوني في بنغازي عقب سيطرة القوات املسلحة

 مواقع مجلس شورى ثوار بنغازي جنوب غرب املدينة.

تقدم قوات سرايا الدفاع عن بنغازي نحو املوانئ النفطية وسيطرتها عليها في الثالث من مارس وتسليمها لحرس املنشآت املكلف 

حفظين على التفاق السياس ي املوقع في من املجلس الرئاس ي فيما بعد، عده مجلس النواب ممثال في رئاسته وأعضاء مت

الصخيرات املغربية، هجوما تشنه كتائب مدعومة من حكومة الوفاق وأعلنوا تعليق املشاركة في الحوار السياس ي ردا على ذلك 

املوالين  وصوتوا على إلغاء امللحق األول من التفاق السياس ي املتعلق بتشكيل املجلس الرئاس ي، األمر الذي أثار حفيظة النواب

لالتفاق الذين أعلنوا  في رسالة وجهوها إلى هيئات دولية أنهم أصبحوا مضطرين لعقد جلسة خارج طبرق شرق ليبيا، وبداية 

مرحلة جديدة من تشكيل مجلس نواب يستمد شرعيته من التفاق السياس ي في ظل ما وصفوه بالعبث والتخبط غير املسؤول 

 في خطوة تزيد من حدة النقسام.

شهر مارس أيضا شهد تطورا في صراع النفوذ بالعاصمة طرابلس بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة اإلنقاذ حيث تحول النزاع  

السياس ي إلى صراع مسلح انتهى بسيطرة كتائب موالية لحكومة الوفاق على عدد من املواقع فيما تقلص نفوذ حكومة اإلنقاذ 

 في طرابلس في شهر فبراير. ورئيسها خليفة الغويل عقب توسع نفوذه

اتساع نفوذ حكومة الوفاق على األرض تزامن مع تطور واضح لتمثيلها وعالقاتها الدولية واإلقليمية التي كان من  أهمها التمثيل 

 األول للسراج في الدورة الثامنة والعشرين من القمة العربية بمنطقة البحر امليت في األردن األمر الذي ساء مجلس النواب

وجعل كتلة السيادة الوطنية تطالب في بيانها بإيقاف عضوية ليبيا في جامعة الدول العربية في استنكارها لتمثيل الرئاس ي  كما 

شارك الرئاس ي في اجتماع مجموعة التصال حول الهجرة القادمة من ليبيا في العاصمة اإليطالية روما إضافة إلى قيام وفوده 

 رة روسيا ولقاء السراج بوزير الخارجية الروس ي سيرجي لفروف.بعدة زيارات من أبرزها زيا

وسجل مارس تعثرا في السير نحو الوفاق بين كل األطراف في العملية السياسية بعد انتشار صور ومقاطع فيديو، لنبش قبور 
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لس النواب على مواقع مجلس وتمثيل بجثث وإعدامات خارج اإلطار القانوني في بنغازي عقب سيطرة القوات املسلحة التابعة ملج

 شورى ثوار بنغازي جنوب غرب املدينة

من قبل أطراف فاعلة في الحوار السياس ي عن املنطقة الغربية "تعثرا في الحوار" ويجب أن يكون الحوار بعيدا عن اعتبر األمر الذي 

بقائه وتتحفظ على املادة الثامنة  من  قائد الجيش التابع ملجلس النواب حفتر الذي تصر رئاسة مجلس النواب وبعض الكتل على

 التفاق السياس ي التي تستبعده.

بالخروج من -بشكل فردي-انتشار صور التنكيل بالجثث ونبش القبور أدى إلى تلويح بعض املسؤولين الفاعلين في التفاق السياس ي

ليبيا مارتن كوبلر التي شدد فيها على ضرورة  التفاق السياس ي إذا ما جرى إشراك حفتر خصوصا بعد تصريحات املبعوث األممي إلى

 بقاء حفتر في العملية السياسية، وفصل ماحدث من انتهاكات، قام بها مسلحون تابعون له، عن دوره  في العملية السياسية.

 

الصراع  مع استمرار من املتوقع استمرار حالة النسداد السياس ي وعدم الوصول إلى الحد األدنى من الوفاق داخل مجلس النواب

من مارس األمر  14العسكري الذي يلقي بظالله على العملية السياسية خصوصا بعد انسحاب قوات سرايا الدفاع عن بنغازي في الـ

الذي سيمنح الجيش التابع ملجلس النواب نصرا سياسيا إلى جانب نصره على األرض مما سيدفع األخير إلى التشبث بمطالبه عبر 

ياسية في مجلس النواب ولجنة الحوار السياس ي، فيما يتعلق باملادة الثامنة وغيرها من مواد خالفية يتحفظ عليها الس أجنحته

 أطراف املنطقة الغربية بالتفاق السياس ي.

 سيعهلتو  وأدت الوطني الوفاق لحكومة الرئاس ي املجلس لصالح كانت طرابلس، في اإلنقاذ وحكومة الوفاق حكومة بين املعركة نتائج

 للمجلس سياس ي انتصار شكل مما الغويل خليفة ورئيسها اإلنقاذ حكومة وجود إنهاء إلى باإلضافة. بالعاصمة سيطرته ملناطق

 تأكيد لصالح طرابلس في الجديد الواقع من لالستفادة ستسعى الوفاق حكومة أن كما. له التابعة املسلحة واملجموعات الرئاس ي

 . لها الدولي الدعم

أن أي تغيير على األرض لصالح حكومة اإلنقاذ لن يحدث سوى من خالل تدخل كتائب مصراتة الرافضة لالتفاق السياس ي ونالحظ 

 عمل ألي معارضتها عن الليبية األزمة في الفاعلة الدولية األطراف أكدت حيثالتدخل شبه مستحيل  هذاواملوالية للغويل إل أن 

 والقيادة النواب مجلس أن املتوقع ومن. مسلحة ملواجهات النجرار مغبة من الزمة فأطرا وحذرت طرابلس، العاصمة في عسكري 

 في املوقع الليبي التفاق تنفيذ لتسريع تسعى التي الدولية للضغوط لالستجابة ستضطر للمجلس، التابعة املسلحة للقوات العامة

 .أممية برعاية املغربية الصخيرات
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ن أن نسمي مارس من هذا العام بشهر املصالحة الوطنية بامتياز فقد شهد الشهر إطالق  ست مبادرات ،  أربع  منها إلنهاء يمك

النسداد السياس ي في ليبيا بشكل عام، ومبادرتان محليتان؛ إلنهاء الصراع في بنغازي و طرابلس إضافة إلى اتفاقات مصالحة 

 اإليطالية. والحكومةين قبائل أولد سليمان والتبو برعاية املجلس الرئاس ي محلية غرب طرابلس واتفاق مصالحة ب

اء املبادرات األربع التي تهدف إلى إنهاء الصراع السياس ي في ليبيا أولها "مبادرة إرساء السالم في ليبيا" التي أطلقها نائب رئيس الوزر 

رب والصراع في البالد من خالل دفع األطراف املتنازعة إلى  إنهاء الح -حسب البرعص ي-السابق عوض البرعص ي التي تهدف 

للجلوس معا ملناقشة قضايا الختالف التاريخية والحديثة، وثانيها املبادرة التي طرحها عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان 

ن طريق النتخابات عبدالسالم نصية حيث يقترح من خاللها استبدال املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق، برئيس مؤقت يأتي ع

 املباشرة من الشعب أو غير املباشرة عبر مجلس النواب ومجلس الدولة.

وثالث مبادرة تلك التي طرحها عضو األمانة العامة لالتحاد العاملي لعلماء املسلمين علي الصالبي ويقترح فيها  رعاية املجلس 

صل إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وصياغة دستور لدولة مدنية األعلى للقضاء في ليبيا ملؤتمر سالم ليبي يضع خارطة طريق تو 

 حديثة.

غير املعدل وإسناد صالحيات ملك البالد  1951أما املبادرة الرابعة فتقدم بها  التكتل الفدرالي وتنص على اعتماد دستور عام 

و تشكيل حكومات محلية لكل إقليم وحسب ملجلس النواب إلى حين الستفتاء على نظام الحكم بعد انتهاء الفترة النتقالية، 

 املبادرة فإن صالحيات الحكومة املركزية الليبية واختصاصاتها ستسند إلى املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني.

وطني وتهدف إحدى املبادرتين املحليتين إلى إنهاء الصراع بين الكتائب املوالية لحكومة الوفاق وحكومة اإلنقاذ ورعاها املجلس ال

للمصالحة، بينما املبادرة األخرى فعرضها مقاتلو مجلس شورى ثوار بنغازي على القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب، 

وتهدف املبادرة إلى وقف إطالق نار وخروج العائالت العالقة بقنفودة جنوب غرب بنغازي نظير تسليم مقاتلي املجلس مواقع 

س النواب  وخروجهم من املدينة، ودعا محمد بويصير املستشار السياس ي السابق لقائد سيطرتهم لقوات الجيش التابع ملجل

الجيش التابع ملجلس النواب خليفة حفتر، دعا حفتر إلى قبول املبادرة إل أن األخير رفضها قبل أن يسيطر على منطقة قنفودة 

 من الشهر املاض ي. 17بالكامل في الـ 

عن قبيلة أولد سليمان وقبيلة التبو، اتفاق مصالحة في العاصمة اإليطالية برعاية املجلس  مارس توقيع ممثلين 30وشهد الـ 

الرئاس ي ووزير الداخلية اإليطالي ماركو ميننيتي إضافة إلى ممثلين عن قبيلة الطوارق ونص التفاق الذي رعاه  املجلس الرئاس ي 

لقيمة املالية لجبر األضرار بين الطرفين وعالج الحالت املستعصية وتعهد دفع ا“والوزير اإليطالي على أن تتولى الدولة اإليطالية 

 .إخالء األماكن العامة والبوابات من كل التشكيالت املسلحة وتسليمها إلى الشرطة من جميع أطياف الجنوب”الطرفان بـ
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إضافة إلى رفع الغطاء عن ” داءمعاملة الذين سقطوا من الطرفين معاملة متساوية واعتبارهم شه“كما اتفق الطرفان على 

 .، وفق التفاق”املجرمين

وسجل شهر مارس ثالث اتفاقات محلية برعاية حكومة الوفاق الوطني اثنان منهما شارك فيها أعيان وحكماء مناطق ورشفانة 

نزور مرورا بورشفانة والزاوية وجنزور لفتح الطريق الساحلي الواصلة بين ورشفانة والزاوية ثم لفتح الطريق بين الزاوية وج

 غرب ليبيا.

وكان التفاق الثالث بين املجلس البلدي لطرابلس املركز ومجلس مصراتة البلدي وأعيان املدينتين، على وقف إطالق النار في 

طرابلس وخروج التشكيالت املسلحة منها ؛ عقب املواجهات التي شهدتها العاصمة بين كتائب موالية لحكومة الوفاق وكتائب 

 والية لحكومة اإلنقاذ الوطني وكال الكتائب محسوبة على مدينتي طرابلس ومصراتة.م

 

ليس متوقعا أن تحقق جهود املصالحة سواء من الخارج أو الداخل  رأبا للتصدع املتسع بين األطراف السياسية الليبية أو إنهاًء 

ع لالتفاقات التي رعتها حكومة الوفاق في طرابلس بسبب لالقتتال؛ بسبب عدم جدية املتنازعين، كذلك هو املصير املتوق

الصراع بين الكتائب املوالية لحكومة الوفاق وكتائب حكومة اإلنقاذ، وعدم وجود حلول توافقية بين الطرفين، أما  استمرار

ة تأمين الطريق اتفاقات فتح الطريق فلن تصمد طويال كغيرها من التفاقات؛ بسبب عدم وضوح  التفاق فيما يتعلق بآلي

أنه ل يوجد غرب طرابلس، و 17خصوصا بعد إعالن كتيبة فرسان جنزور بأنها  ل تتحمل  أي مسؤولية أمنية ما بعد الكيلو 

 .لديها بوابات أمنية 
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م سرايا الدفاع عن بنغازي نحو موانئ ازدادت حدة النقسام السياس ي داخل مجلس النواب في الثالث من مارس جّراء تقد

الهالل النفطي  وتسليمها لحرس املنشآت املكلف من املجلس الرئاس ي فيما بعد؛ األمر الذي عده مجلس النواب ممثال في رئاسته 

مدعومة من حكومة الوفاق  كتائبوأعضاء متحفظين على التفاق السياس ي املوقع في الصخيرات املغربية، هجوما تشنه 

علنوا تعليق املشاركة في الحوار السياس ي ردا على ذلك وصوتوا على إلغاء امللحق األول من التفاق السياس ي املتعلق بتشكيل وأ

أصبحوا أنهم املجلس الرئاس ي، األمر الذي أثار حفيظة النواب املوالين لالتفاق وأعلنوا  في رسالة وجهوها إلى هيئات دولية 

شرق ليبيا، وبداية مرحلة جديدة من تشكيل مجلس نواب يستمد شرعيته من التفاق  مضطرين لعقد جلسة خارج طبرق 

 السياس ي في ظل ما وصفوه بالعبث والتخبط غير املسؤول في خطوة تزيد من حدة النقسام.

تماع األعضاء ودعا املبعوث األممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مجلس النواب لالتحاد حفاظا على التفاق السياس ي بالتزامن مع اج

 عضوا من املتحفظين على التفاق خروجهم من التفاق السياس ي. 52املواليين لالتفاق بطرابلس وإعالن أكثر من 

واستمرت أزمة عدم نجاح مجلس النواب في تشكيل  لجنة من أعضائه لتمثيله في عملية الحوار الليبي بسبب خالفات بين 

 النواب  حول آلية اختيار لجنة الحوار.

وقال عضو مجلس النواب والناطق السابق باسمه فرج بوهاشم في تصريحات صحفية إن املجلس يعاني  من محاولة رئيس 

  املجلس عقيلة صالح النفراد برأيه وفرضه على الجميع.

ه يحاولون وأضاف بوهاشم ، أن أعضاء مجلس النواب اختاروا أن تأتي لجنة الحوار بالنتخاب، إل أن  رئيس املجلس ومن مع

 فرض رأيهم باختيار أعضاء اللجنة عن طريق الدوائر أو األقاليم الليبية الثالثة.

وعلي صعيد الجلسات فقد عقد مجلس النواب ثالث جلسات صوت فيها على إلغاء امللحق األول من التفاق السياس ي، وأخرى 

بنود امليزانية العامة ومشروع قانون اعتمادها واختار من مارس ناقش خاللها   28ناقش فيها تشكيل فريق للحوار، وأخيرة في 

 بدر العقيبي رئيسا للجنة القتصاد والستثمارورفض طعن محافظ مصرف ليبيا املركزي الصديق الكبير في قرار إقالته.

انية ورئاسية وعلى صعيد إيجاد حل لالنسداد السياس ي دعا رئيس مجلس النواب في السابع من مارس إلى إجراء انتخابات برمل

من مارس أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات جاهزيتها لتنظيم أي انتخابات سواء  12وفي الـ  2018قبل شهر فبراير من عام 
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  كانت برملانية أو رئاسية استجابة لدعوة عقيلة.

الفرنسية بريجيت كورمي ونائب السفيرة  من مارس  28أما فيما يتعلق بالزيارات الرسمية والتمثيل الدولي استقبل عقيلة في 

رئيس البعثة األممية علي الزعتري إضافة إلى منسقة الشؤون اإلنسانية بالبعثة وجدد  للوفد األممي،  تأكيده على تمسك 

 املجلس بالحل السياس ي وفق التعديالت التي طالبوا بها على التفاق السياس ي.

العموم البريطاني زار مدينة طبرق تطورات املشهد السياس ي في ليبيا وفي السادس من مارس ناقش عقيلة  مع وفد من مجلس 

 .ووعد الوفد وفق املوقع الرسمي ملجلس النواب بالتنسيق للتعاون بين مجلس النواب والحكومة البريطانية

معة الدول العربية من مارس دعت كتلة السيادة الوطنية املتحفظة على اتفاق الصخيرات إلى تعليق عضوية ليبيا بجا 28وفي الـ 

 عنه. خلفيةوذلك على 
ً
 عدم السماح لعقيلة صالح بتمثيل ليبيا بالقمة العربية ودعوة رئيس املجلس الرئاس ي فائز السراج  بدل

ورفضت لجنة الدفاع في مجلس النواب، قرار املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني، بتشكيل قوة عسكرية لتأمين مدينة 

عتبرت اللجنة في بيانها، أن أي جسم ل ينبثق عن املؤسسة العسكرية التابعة ملجلس النواب، "مليشيات سرت وضواحيها وا

 مسلحة وعصابات تطرف وإرهاب"، وفق قولها.

 وسيواصل املحلية، السالم ومبادرات السياسية املبادرات على صالح عقيلة النواب مجلس رئيس ينفتح أن الواضح غير من

 ملجلس التابعة املسلحة للقوات العامة للقيادة مميز موقع يضمن بما الصخيرات، اتفاق من أكثر مكاسب على الحصول  محاولة

 املجلس رئيس يواصل أن املتوقع غير من فإنه النواب مجلس على واإلقليمية الدولية الضغوط تصاعدت حال وفي. النواب

 محل أصبحت والتي بها يطالب والتي التفاق على التعديالت خالل من مطالبه على للحصول  وسيسعى التفاق، لتنفيذ رفضه

 النقسام وسيتواصل القريب، املدى على يتحسن لن التشريعي املجلس أداء أن كما. والدولية اإلقليمية للقوى  بالنسبة توافق

 أعماله جدول  بنود وووضع الجلسات عقد جهة من املجلس مسار على النواب مجلس رئيس سيطرة ظل في داخله الحاد

 اتفاق تعديل نقاشات في النواب ملجلس املمثلة الحوار لجنة تشكيلة أن كما. البالد في الداخلية التطورات إزاء ومواقفه

 يتوافق لم حالة ففي. عدمه من السياس ي التفاق من موقفه توحيد على املجلس قدرة لتأكيد األبرز  امللمح ستكون  الصخيرات

 وبالتالي تنفيذه تأخر إلى سيؤدي ذلك فإن الصخيرات، اتفاق على املقترحة التعديالت تفاصيل على رالحوا لجنة أعضاء

 على حصولها عدم مقابل في الدولي الدعم من شرعيتها تستمد والتي الوطني الوفاق لحكومة النواب مجلس اعتماد سيتأخر

 .شرعيتها بعدم أقرت متعددة قضائية ألحكام مواجهتها إل أدى مما النواب، مجلس دعم
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لم يسجل شهر مارس تطورات في الحركة السياسية للمجلس األعلى للدولة سوى زيارتين لرئيس املجلس إحداهما لقطر 

واألخرى للعاصمة اإليطالية روما وردود فعل للمجلس حول األحداث الثالثة األبرز التي شهدها الشهر ممثلة في تقدم سرايا 

 الدفاع نحو الهالل النفطي واشتباكات طرابلس وانتهاكات بنغازي.

من مارس وجدد أمير  13والتقى عبدالرحمن السويحلي رئيس املجلس األعلى للدولة بأمير دولة قطر وعدد من الوزراء في الـ 

املنبثقة عنه بينما لم تكشف قطر تأكيده على دعم بالده لالتفاق السياس ي املوقع بالصخيرات املغربية واألجسام السياسية 

 .لوسائل اإلعالم  تفاصيل زيارة السويحلي إلى إيطاليا

وطالب املجلس األعلى للدولة في رده على انتهاكات بنغازي، املنظمات العربية والدولية بالتحقيق في"جرائم ارتكبتها القوات 

ون ونبش للقبور وتمثيل بجثث مدنيين ومقاتلين بمجلس املسلحة ملجلس النواب في بنغازي" ممثلة في أعمال إعدام خارج القان

 .شورى ثوار بنغازي 

وبحث رئيس املجلس في الثامن من مارس مع سفير تركيا لدى ليبيا عودة الشركات التركية إلى ليبيا كما ناقش املجلس في افتتاح 

 .جلسته مطلع الشهر سبل تنفيذ التفاق السياس ي

 على قادر أنه يبدو ل ولكن الصخيرات، في املوقع الليبي السياس ي التفاق تنفيذ يحاول  للدولة األعلى املجلس أن الواضح من

 األعلى املجلس سيواصل وبالتالي. النواب مجلس على الضغط أجل من السياسية لألدوات افتقاده ظل في التفاق تنفيذ تسريع

 أن كما. التفاق لتنفيذ ورئاسته النواب مجلس على الضغط أجل من رالجوا ودول  الدولي املجتمع جهود على العتماد للدولة

 للمجلس ممثلة وفود أجرتها التي اللقاء بعد خاصة النواب، مجلس رئاسة مع والتفاهم التقارب سيحاول  للدولة األعلى املجلس

 .الصخيرات اتفاق تنفيذ تسريع في يمحور  دور  للعب القاهرة جهود إطار في املصريين املسؤولين مع القاهرة في للدولة األعلى
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ماتزال حالة الجمود تخيم على  الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حتى بعد اتفاق أعضاء بالهيئة على تشكيل لجنة 

ر واألعضاء املعارضين توافقية جديدة مهمتها إيجاد صيغة توافقية لتقريب وجهات النظر بين األعضاء املؤيدين ملسودة الدستو 

 له.

من  6عضوا قسمت قسمين  12وقالت عضو هيئة الدستور نادية عمران في تصريحات صحفية، إن اللجنة املكونة من 

آخرين من املؤيدين للمسودة ، مضيفة أن اللجنة ستحاول الخروج بمقترح  6املعارضين للمسودة األخيرة ملشروع الدستور و

وأوضحت  عمران أن  للهيئة للتصويت عليه ، وذلك إليجاد توافقات بالتشاور مع بقية األعضاءمشروع دستور توافقي يحال 

اختيار أعضاء كل مجموعة سيتم من خالل املجموعة ذاتها مشيرة إلى أن التقسيم سيكون باختيار عضوين من كل منطقة 

ا على اختيار كل من عمر النعاس وامراجع نوح عن أن األعضاء املؤيدين ملسودة مشروع الدستور اتفقو  عمرانوبّينت  انتخابية

  املنطقة الشرقية ، ونادية عمران وخالد التواتي عن منطقة الجنوب والهادي بوحمرة وزينب الزايدي عن املنطقة الغربية

حميد وأضافت عمران أن األعضاء املعارضين ملسودة مشروع الدستور اتفقوا على اختيار كل من إبتسام ابحيح ، وعبد ال

جبريل، و املبروك الزوي عن املنطقة الشرقية فيما اختير كل من ضو املنصوري، و البدري الشريف وسالم كشالف عن 

 املنطقة الغربية

 

 لجنة تصدر أن املتوقع ومن الدستور، مشروع لصياغة التأسيسية الهيئة أروقة داخل النقسام حالة تستمر أن املتوقع من

 التحرك هذا يحسم أن املتوقع غير من ولكن الدستور، مشروع بخصوص مقترحاتها أبريل شهر خالل ريةالدستو  التوافقات

 اإلسالمية، الشريعة من واملوقف.األخرى  الخالفية والقضايا الجيش وموقع الدولة بشكل املرتبطة املسائل حول  الجدل

 انتقاد اشهر منذ لها سبق قد البيضاء في املؤقتة للحكومة التابعة لألوقاف العامة والهيئة لإلفتاء العليا اللجنة وأن خاصة

  خاصة ليبيا، استقرار في سيسهم لليبيا جديد دستور  كتابة أن يبدو ول. الدستور  تأسيسية عن الصادرة السابقة املسودات

   .لليبيةا األزمة أطراف بين العسكرية املواجهات واستمرار البالد في الحاد السياس ي النقسام حالة ظل في
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سجل شهر مارس تطورا في التمثيل الدولي والعالقات اإلقليمية والدولية  للمجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الذي افتتح الشهر 

، خالل لقائه بوزير الخارجية الروس ي سيرغي بزيارة رسمية إلى روسيا وكان على رأس الوفد رئيس املجلس فائز السراج الذي أكد 

من الشهر التقى فايز السراج أمير دولة قطر  26لفروف،  على أن  روسيا قادرة أن تلعب دورا إيجابيا في األزمة الليبية، وفي الـ 

 .في الدوحة الذي جدد دعم بالده لحكومة الوفاق

مارس، رفقة  20جرة القادمة من ليبيا في العاصمة اإليطالية روما في ومثل السراج ليبيا في اجتماع مجموعة التصال حول اله

وزير الخارجية  محمد سيالة ووزير الداخلية العارف الخوجة وطالب وفد الرئاس ي في أعقاب املؤتمر بعشرة سفن ومعدات 

 .ية.مليون يورو ملساعدة ليبيا في التصدي لظاهرة الهجرة غير القانون 800أخرى تقدر تكلفتها بـ 

كما مثل السراج ليبيا في الدورة الثامنة والعشرين من القمة العربية بمنطقة البحر امليت في األردن ودعا خالل كلمته في 

قيادة مدنية وطالب مجلس النواب  بالكف عن تجاوز صالحيات وحدود موقعه  تحت افتتاح القمة إلى بناء جيش ليبي موحد

 واللتزام بعقد جلسات ديمقراطية.

مجلس النواب في طبرق أبدى استاءه من  تمثيل السراج  لليبيا واستبعاده وطالبت كتلة السيادة الوطنية باملجلس بإيقاف 

عضوية ليبيا في جامعة الدول العربية واستنكرت ما أسمته بـ"التدخل املقصود في الشأن الداخلي الليبي" تعليقا على دعوة  

 الرئاس ي لحضور القمة العربية.

تقدم قوات سرايا الدفاع عن بنغازي نحو منطقة الهالل النفطي في الثالث من مارس استنكر الرئاس ي التصعيد  وعقب

العسكري في املنطقة ونفى صلته بأي طرف من األطراف املشاركة في التصعيد وأعلن في الثامن من الشهر نفسه  أنه أصدر 

ئاس ي إدريس بو خمادة ملمارسة مهامه واستالم املنشآت النفطية في منطقة تعليماته آلمر جهاز حرس املنشآت النفطية التابع للر 

الهالل النفطي إل أن األخير سرعان ما انسحب بقواته من املنطقة بعد استعادة القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب ملنطقة 

 من مارس. 13الهالل النفطي في الـ 

بالعاصمة طرابلس بين حكومة الوفاق وحكومة اإلنقاذ الوطني حيث تحول  منتصف شهر مارس شهد  تطورا في صراع النفوذ

الصراع السياس ي إلى مواجهات مسلحة انتهت بسيطرة كتائب موالية لحكومة الوفاق على عدد من املواقع في العاصمة الليبية 

 في شهر فبراير.إضافة إلى تقلص نفوذ حكومة اإلنقاذ ورئيسها خليفة الغويل عقب توسع نفوذه في طرابلس 
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الصراع الذي وصف بأن ظاهره صراع بين مجموعات مسلحة وباطنه تنفيذ الترتيبات األمنية، انتهى باتفاق  رعاه الرئاس ي بين ممثلين 

عن مصراتة وطرابلس نص على وقف إطالق النار وخروج التشكيالت املسلحة من العاصمة إضافة إلى تسليم املقرات املتنازع عليها 

 موالية لحكومة الوفاق.لكتائب 

من مارس عمليات نبش القبور والتمثيل بالجثث في مدينة بنغازي، التي قام بها  19املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق استنكر في الـ 

 .أفراد من القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب في طبرق، داعيا لتقديم الجناة للقضاء

ات املوالية لقائد الجيش التابع ملجلس النواب خليفة حفتر في ميدان الشهداء بالعاصمة و أدان املجلس في بيان أصدره الشعار 

 . السياس ي الحلطرابلس معتبرا أن تصريحات  حفتر بالدخول إلى طرابلس قد تقض ي على كل مساعي 

 يقض ي بتقليص صالحيات رئيس  امل 24وفي الـ 
ً
ؤسسة الوطنية للنفط  من الشهر أصدر املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق قرارا

مصطفى صنع هللا وذلك عبر تقاسم مهام وزارة النفط املوكلة لرئيس املؤسسة الوطنية بين الرئاس ي واملؤسسة األمر الذي اعتبره 

صنع هللا تجاوزا من الرئاس ي لصالحياته معتبرا أن  مجلس النواب، هو السلطة التشريعية في البالد، التي تملك حق إجراء هذه 

 يرات.التغ

من الشهر شكل  الرئاس ي ، بوصفه القائد األعلى للجيش الليبي، قوة قوامها ثالثة آلف عنصر من قوات غرفة عمليات  25وفي الـ 

البنيان املرصوص لتأمين مدينة سرت وضواحيها وكلف أحمد أبوشحمة بمهام آمر تلك القوة، ووفقا لقرار املجلس الرئاس ي فإن 

لدفاع في حكومة الوفاق، األمر الذي استهجنه مجلس النواب واعتبرت لجنة الدفاع باملجلس أن تلك القوة تبعيتها ستكون لوزارة ا

 ل تعدو كونها مجموعة مسلحة، وفق بيان لها.

 املوقع يالليب السياس ي التفاق تعديل تم حال في الوطني، الوفاق لحكومة الرئاس ي للمجلس الحالة التشكيلة تتغير أن املتوقع من

  تملك ل أنها النواب مجلس رئاسة ترى  التي األطراف واستبعاد التغيير هذا على يصر النواب مجلس وأن خاصة الصخيرات، في
ً
 تمثيال

 
ً
 لحتياجات يستجيب أن الرئاس ي املجلس محاولت من الرغم وعلى. الحالية الرئاس ي املجلس تشكيلة في تشارك ولكنها واسعا

 أن إل الصحي، القطاع وانقاذ املالية، السيولة وتوفير األمن توفير أو األساسية الخدمات مستوى  على سواء ةاألساسي املواطنين

 األعمال واستمرار السياس ي النقسام استمرار جراء البالد في املعيشية األوضاع تردي من يعانون  يزالوا ل الليبيين املواطنين

 الدولي الدعم على السراج فايز ورئيسه الرئاس ي املجلس يحافظ أن املتوقع من أنه ماك. البالد من مختلفة مناطق في العسكرية

  بشرعيته النواب مجلس اعتراف على املجلس حصول  مسألة وتبقى. به يحظى الذي واإلقليمي
ً
 املتعلقة السياسية بالتطورات رهنا

 .الصخيرات في املوقع السياس ي التفاق بتعديل
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على األرض في العاصمة طرابلس بعد  2017سيطرة حكومة اإلنقاذ الوطني برئاسة خليفة  الغويل خالل شهر مارس انكمشت 

أن بسطت كتائب موالية لحكومة الوفاق سيطرتها على معظم العاصمة واملقرات التي كانت تسيطر عليها حكومة اإلنقاذ وأهمها 

 يس حكومة اإلنقاذ.  قصور الرئاسة عقب مواجهات مسلحة أصيب خاللها رئ

وقالت حكومة اإلنقاذ عقب اندلع الشتباكات إنها لم تستخدم القوة حتى ل تدخل العاصمة في حرب متهمة الرئاس ي والكتائب 

 املوالية له بإدخال العاصمة في الحرب.

لحكومة املؤقتة عبد هللا من الشهر كشف رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني ، خليفة الغويل، عن لقاء جمعه برئيس ا 19وفي الـ 

الثني، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دون أن يحدد موعد هذا اللقاء مشيرا إلى أنه يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية 

ويهدف إلى تقديم الخدمات للمواطن، وإصالح القتصاد، وعودة املهجرين، وتفعيل القضاء، وإتمام املصالحة الوطنية، وإنجاز 

 لدستوري، وبناء جيش ليبي موحد وفًقا للقانون العسكري.الستحقاق ا

وتعهد الغويل في تصريحات متلفزة باسترداد مقرات الدولة بشكل قانوني، محمال املجلس الرئاس ي كامل املسؤولية على ما حدث 

 ويحدث في طرابلس.

  

 وسط من أجزاء على اإلنقاذ حكومة سيطرةبإنهاء  العاصمة في الوطني الوفاق حكومة  سيطرة تثبيت فياملجلس الرئاس ي  نجح

على العاصمة.ومن  را سياسيا ببسط سيطرته، حيث حقق الرئاس ي نصالضيافة قصور  في للدولة األعلى املجلس ومقر العاصمة

غويل هنا يبدو أن أي تغيير على األرض لن يحدث سوى من خالل تدخل كتائب مصراتة الرافضة لالتفاق السياس ي واملوالية لل

  سيكون  التحرك هذا أنإل 
ً
 تأثير أي اإلنقاذ حكومة تستعيد أن املستبعد من أنه كما .القادمة القريبة الفترة خالل مستبعدا

 إصابة من للعالج ليبيا لخارج الغويل خليفة رئيسها سفر وبعد العاصمة، وسط ملواقعها خسارتها ظل في السياس ي، املشهد على

 .العاصمة خارج إلى له التابعين واملسلحين لنسحابه وأدى الضيافة قصور  له تعرضت الذي الهجوم أثناء إليها تعرض

 



 
 

 2017 مارستقرير شهر   -الحالة الليبية   18

 
 

  

لم يتغير موقف حزب العدالة والبناء املؤيد لالتفاق السياس ي املوقع في الصخيرات املغربية واملجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق 

 ن للحزب ردود فعل حول األحداث املهمة التي طرأت على املشهد السياس ي في ليبيا خالل الشهر.املنبثق عن التفاق وكا

وأول تلك الردود في الخامس من مارس، حيث أعرب الحزب عن قلقه من التصعيد العسكري في منطقة الهالل النفطي عقب 

اق ورفض التدخل الخارجي والتأكيد على أن عودة تقدم سرايا الدفاع وشدد على ضرورة تبعية املوانئ النفطية لحكومة الوف

 مهجري بنغازي حق مشروع.

وأعرب الحزب في بيان ثان عن قلقه من اشتباكات طرابلس وماحدث من اعتداءات على املمتلكات واستنكر رفع شعارات مؤيدة 

من 18، و 16انين منفصلين في يومي لعملية الكرامة في العاصمة  واستنكر العتداء على مقر قناة النبأ الفضائية، خالل بي

 مارس.

واستنكر الحزب حادثة التمثيل بالجثث ونبش القبور في مدينة بنغازي، عقب سيطرة القوات التابعة ملجلس النواب على  

منطقة قنفودة وطالب املنظمات الحقوقية بتوثيق كل النتهاكات ، وبحث سبل الستفادة العملية من الحركة الحقوقية 

 ية الداعية إلى مالحقة مجرمي الحرب.الدول

 من مارس،  اقتحام مقر املجلس البلدي مصراتة من قبل محتجين مطالبين بإسقاط املجلس. 21في آخر كما استنكر في بيان 

وختم حزب العدالة والبناء موقفه من األحداث السياسية في شهر مارس بتصريحات رئيسه محمد صوان التي استنكر خاللها 

 اء املسلح على مقر دار اإلفتاء بمنطقة الظهرة في العاصمة طرابلس.العتد

 

 

سجل مارس  تغيرا في موقف تحالف  القوى الوطنية تجاه التفاق السياس ي ومبادرة دول جوار ليبيا، خالل انتقاد رئيس الحزب 

تقاسم  السلطة في حين أن السلطة املتقاسمة سلطة وهمية محمود جبريل لهما معتبرا أن اتفاق الصخيرات أسس على مبدأ 

وأن السلطة الفعلية في ليبيا موجودة خارج إطار الشرعية ويمتلكها قادة مجموعات مسلحة أو قادة سياسيين أو قبليين، وفق 

 قوله.
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س، إن أي  مبادرة ل تتضمن مقترحات وفي انتقاد غير مباشر ملبادرة دول جوار ليبيا  قال جبريل في تصريحات خالل ندوة حزبية بتون

 لعالج املشكالت التي أعاقت قيام الدولة في ليبيا واستمرت في نفس نهج تقاسم السلطة "الوهمية" لن تنجح.

وأضاف جبريل أن تدويل األزمة الليبية هو  ما  أدى إلى إطالة أمدها؛ ألن األمم املتحدة التي ترعى التفاق السياس ي؛ هي مظلة لدول 

 تعارضة املصالح في ليبيا.م

وكان للتحالف ردود فعل حول األحداث املهمة التي طرأت على املشهد السياس ي في ليبيا خالل الشهر بداية بإدانة أعمال التمثيل 

  الجيش التابع ملجلس النواب.منتسبي بالجثث ونبش القبور في بنغازي من قبل 

عن لغة التعميـم بالبتعاد مؤيدة لعملية الكرامة في طرابلس  وناشد الجميع وفي بيان ثان استنكر التحالف استهداف مظاهرة 

 وخطـاب التصعيد الجهوي، القبلي واملناطقي.

انزعاجه ورفضه لطريقة تعاطي مبعوث األمين العام لألمم املتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر مع األزمة “وأبدى تحالف القوى الوطنية 

 13على حد تعبير بيان للتحالف في ” ل كبـير على التوجيه بعبـارات موهمة عبر مواقع التواصل الجتماعيالليبية، والتي تعتـمد بشك

 .مارس

 من  األجدركان من “وأضاف التحالف، أنه 
ً
أن تتضمن تصريحات كوبلر األخيرة، وبشكل رسمي، التشديد على وحدة البرملان بدل

برملان فيه انقسامات حادة قد تعصف بالعملية السـياسية التي بدأت في يوليو الدعوة إلى تشكيل لجنة حوار في وقت يشهد ال

 ، وفق البيان.2012″

التصريحات األخيرة تبدو وكأنها تشجيـع مبطن لداعمي اتفـاق الصخيرات  بإكمال املشوار ولو على حساب “واعتبر التحالف أن 

 "انقسام املجلس الذي ُيمثل ما تبقى من وحدة ليبيا

استنكر التحالف ماوصفه بـ"الهجوم على املوانئ النفطية" واستنكرت الستعانة بالعناصر املسلحة األجنبية واتهم آخر يان وفي ب

األطراف الخارجية بدفع البالد إلى حافة حرب أهلية شاملة، وانتقد التحالف إعالن  عدد من  النواب مقاطعة الحوار السياس ي 

 
ً
 وتجاهال

ً
 لدور النواب املحوري في هذه الفترة، ودعوة صريحة ملزيد من القتتال والنزلق نحو حرب الجميع معتبرا املقاطعة "جهال

 ضد الجميع"

  

من املتوقع أن تشهد املرحلة القادمة تغييرات واضحة في موقف تحالف القوى الوطنية تجاه التفاق السياس ي خصوصا عقب 

ير املاض ي تطورات مبادرة دول الجوار مع الرئيس التونس ي وكان داعما ملخرجات التفاق تصريحات رئيسه الذي كان قد بحث في فبرا

أما موقف حزب العدالة والبناء الداعم بقوة لالتفاق السياس ي  .ويعتبره اإلطار الوحيد إلنهاء التصادم السياس ي والقتتال في ليبيا

 .فيبدو أنه لن يتغير
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 الحالة السياسية الخارجية .2

 

  

 التوافقي السياس ي الحل بأن املصرية، املسلحة القوات أركان رئيس يترأسها والتي الليبي بامللف املكلفة املصرية اللجنة أكدت

 عن املصرية اللجنة وأعربت. الليبية األزمة من للخروج الوحيد السبيل هو الصخيرات، في املوقع السياس ي التفاق أساس على

 مجلس ي يجريها التي لالجتماعات دعمها اللجنة وأبدت التسوية، جهود مع الليبية الوطنية املؤسسات كل اوبلتج تقديرها

  .الليبي السياس ي التفاق على التعديالت ستبحث التي املشتركة اللجنة في ممثليهم لختيار للدولة واألعلى النواب

 ملخاطر ليبيا في الوضع يعرض النفطي الهالل منطقة على بنغازي  عن الدفاع سرايا هجوم إن املصرية الخارجية وزارة قالت

 صعيد على أو ليبي توافق وبناء السياس ي املسار صعيد على سواء األخيرة، الفترة في حدث الذي التقدم بتقويض يهدد جسيمة

  القتصادي الوضع
ً
 عدم أهمية إلى وأشارت ومالهج بيانها في الخارجية وأدانت. املصرية الخارجية عن الصادر للبيان وفقا

  سياس ي دور  انتزاع تحاول  شرعية غير بمجموعات وصفتها ما لصالح ليبيا في السياس ي املسار برهن السماح
ً
 دعم على استنادا

  خارجي
 
 الهجوم من يوم بعد النواب ملجلس التابعة املؤقتة الحكومة رئيس القاهرة استقبلت كما. املصري  البيان لنص وفقا

 ونقلت. النفطي الهالل داخل النواب ملجلس التابعة القوات بها تتمركز التي املواقع على بنغازي  عن الدفاع سرايا شنته الذي

 شهدها التي للتطورات وحكومته النواب مجلس رؤية املصري  الجانب مع ناقش الثني هللا عبد أن وإعالمية سياسية مصادر

 املبعوث القاهرة في حجازي  محمود الفريق املصرية املسلحة القوات أركان رئيس استقبل كما .مارس شهر مطلع النفطي الهالل

 الخاصة املصرية اللجنة بها قامت التي الخطوات باستعراض املصري  العسكري  املسؤول وقام كوبلر، مارتن ليبيا إلى األممي

 الفريق بأن املصري  الجانب عن صادر بيان ونقل. الليبي السياس ي التفاق لتنفيذ الليبية األطراف لدفع سعيها إطار في بليبيا

 ليبيا وحدة على الحفاظ وهي الليبية األزمة لحل خاللها من مصر تسعى ثوابت ٣ األممي للمبعوث حدد قد حجازي  محمود

 مارس، شهر منتصف القاهرة استضافت كما     .الوطنية ليبيا مؤسسات وبناء األزمة أطراف بين توافقية حلول  إلى والتوصل

 األوروبي، التحاد و اإلفريقي التحاد العربية الدول  جامعة عضويتها في تضم والتي ليبيا، حول  الرباعية للجنة األول  لجتماعا

 ,فيه املشاركة والدولية اإلقليمية املنظمات دعم على الجتماع وأكد. ليبيا في واملشورة للدعم املتحدة األمم بعثة إلى باإلضافة

 .املتحدة األمم رعته الذي الليبي السياس ي التفاق تنفيذ لتسريع رالجوا دول  ملبادرة

 - الليبي للحوار وتأييدها السياس ي، التفاق بدعم بالده تمسك مارس شهر خالل شكري  سامح املصري  الخارجية وزير جدد

 املصري  الخارجية وزير قام اكم. السراج فايز الرئاس ي املجلس رئيس مع هاتفي اتصال خالل املصري  الوزير موقف جاء. الليبي
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 توافقي سياس ي حل إلى الوصول  أجل من الليبيين بين الحوار دعم إلى تسعى التي التونسية املبادرة تنفيذ استكمال أهمية على

 استمرار أهمية على بالقاهرة الجهيناوي  خميس التونس ي الخارجية لوزير استقباله خالل شكري   وأكد الليبية، لألزمة

 املوقع الليبي السياس ي التفاق لتنفيذ الليبيين بين التوافق قاعدة توسيع بهدف وتونس ومصر الجزائر بين والتنسيق املشاورات

 لالتفاق الداعم موقفها األردن في عقدت التي والعشرين الثامنة العربية القمة أعمال خالل مصر وجددت. الصخيرات في

 خالل من مصر خارجية ووزير السيس ي الفتاح عبد املصري  الرئيس أكده ما ذاوه عنه، املنبثقة واملؤسسات الليبي السياس ي

 .العرب والوزراء السفراء مستوى  على العربية القمة سبقت التي تصريحاته

 للجيش الداعم مصر موقف شكري  جدد إيرولت جان الفرنس ي نظيره مع شكري  سامح املصري  الخارجية لوزير اتصال وفي

 النفطية املنشآت كافة عن الدفاع مسؤولية املخولة الوحيدة السلطة هو الوطني الجيش يرى  إنه وقال النواب ملجلس التابع

 قوات سيطرة بعد النفطي الهالل منطقة إلى الستقرار لعودة ارتياحه عن شكري  وأعرب تعبيره، حد على الليبية الحيوية

 .الشهر مطلع املنطقة على بنغازي  عن اعالدف سرايا هجوم بعد املنطقة كامل على للسيطرة الوطني الجيش

 11 بحوزتهم أشخاص ثالثة ضبط من تمكنه عن ليبيا، شرق  إمساعد بلدية في األمن بمديرية الجنائي البحث قسم أعلن كما

 ساعدإم أمن بمديرية اإلعالمي املسؤول وقال املصري، الجانب إلى تهريبها يحاولون  كانوا  املتفجرات، من وكميات متفجرة حقيبة

 الحدود سلطات قيام مارس شهر وشهد. السبعينات في املصرية الليبية والحرب الثانية العاملية للحرب تعود املتفجرات إن

 السلطات قدرة عدم من النواب، ملجلس التابعة املسلحة القوات لقيادة شكوى  بتقديم الحدودي إمساعد معبر في الليبية

 .املحليين املسلحين من مجموعات قبل من لها تتعرض مضايقات خلفية على دوديالح باملعبر األمن ضبط على الحدودية

 : 

 املبادرة لتنفيذ الرامية والجزائر تونس جهود دعم في وستستمر الليبي، الجوار دول  مبادرة ضمن موقعها على مصر ستحافظ

 القوي  دعمها عن مصر تتخلى أن املتوقع غير ومن املبادرة، هذه لدعم الدولي التأييد حشد مصر ستواصل كما التونسية،

 املصرية الحكومة مارست وإن الليبي، الجيش تمثل شرعية عسكرية كقوة له النواب،واعتبارها ملجلس التابعة املسلحة للقوات

 كما. تالصخيرا اتفاق تنفيذ فيلالنخراط  عليها الضغط تجاه في ستكون  فإنها النواب، ومجلس القوات هذه قيادة على ضغوطا

 اإلرهاب قضايا لبحث األوروبي التحاد مع التنسيق ستواصل أنها كما ليبيا، مع لها الحدودي الشريط مراقبة ستواصل مصر أن

 .ليبيا شرق  في املصري  النفوذ من الستفادة خالل من الشرعية غير والهجرة
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 " ليبيا في كامل بشكل العقد انفراط من األكبر ملتضرر ا تصبح قد" تونس أن من"  السبس ي الباجي"  التونس ي الرئيس حذر
ً
 وفقا

  روسيا وجدنا لو سنفعل ماذا"  التونس ي الرئيس وتساءل اللندنية،"  العرب"  لصحيفة"  السبس ي"  بها أدلى لتصريحات
ً
 جارا

 " السوري امللف مع األمر حدث كما الليبي امللف في  بتدخلها
ً
 واقتصادها أمنها من الثمن تدفعس بالده بأن وأضاف. لتعبيره وفقا

 األزمة أن من تخوفه"  السبس ي" وأبدى. ليبيا في للتدخل جدول  على واألوروبيين األمريكيين مع روسيا اتفقت حالة في واستقرارها

 ليبيا، مع الحدودية واملعابر املناطق في الحالية األزمات تتجاوز  قد التونس ي القتصاد في مشاكل تسبب ليبيا في القتصادية

 .خاللها من العالم إلى ينتقلون  أو تونس في يعيشون  الليبيين من اآللف مئات هناك أن إلى التونس ي الرئيس وأشار

" نظيره الهولندي " بارت كوندارس" واستعرض الوزير التونس ي مبادرة  الجهيناوي التقى وزير الخارجية التونس ي " خميس 

الليبية، وأكد " كوندارس" على ضرورة مساندة الدول األوروبية للمبادرة  األزمةأجل حل  الرئيس التونس ي " الباجي السبس ي " من

التونسية وشدد على أهمية دعم جهود دول الجوار الليبي. وفي مقابلة صحفية أثنى وزير الخارجية التونس ي على تفاعل مصر 

 الوزاري الداعم للحل السياس ي في ليبيا، تونس أن إعالن مع املبادرة التونسية والذي وصفه باإليجابي، وشدد " الجهيناوي" على

رسالة مشتركة للدول املشاركة فيه ترفض الحديث عن حل عسكري قد يؤدي إلى حرب أهلية تدمر ليبيا واملنطقة برمتها  وجه

 لتصريحات الوزير التونس ي. وعقب لقاء جمع " الجهيناوي " مع وزير الخارجية املصري " سامح شكري 
ً
" في القاهرة شدد  وفقا

الجانبان على أهمية استكمال تنفيذ بقية املبادرة التونسية، وضرورة استمرار التنسيق والتشاور الدوري بين الدول الثالثة 

 لتنفيذ اتفاق " الصخيرات". وشهد مارس، استقبال وزير الخارجية األمريكي " ريكس تيلرسون " لوزير 
ً
املجاورة لليبيا سعيا

تونس ي في واشنطن، أكدا فيه على أهمية الشراكة األمنية بين الوليات املتحدة وتونس، وبحثا مبادرة دول الجوار الخارجية ال

 القوات بقائد بالده ترحيب عن التونس ي الخارجية وزير الشهر خالل الليبي، وجدد املسؤول األمريكي دعم بالده لها. أعلن

  ليبيا في حل إيجاد في دور  له أن اعتبار على" حفتر خليفة"  النواب ملجلس التابعة املسلحة
ً
 .للجهيناوي  صحفية لتصريحات وفقا

قد أجلت زيارة وفد حكومي تونس ي إلى طرابلس، مكلف باستالم أطفال تونسيين ل تتجاوز  إنهاقالت وزارة الخارجية التونسية 

مهمة  إلنجاحغرض استكمالها الترتيبات الالزمة أعمارهم الخمس سنوات محتجزين في ليبيا، وعللت الوزارة تأجيل الزيارة ل

الوفد الحكومي لستالم األطفال التونسيين الذي فقدوا ذويهم من منتسبي تنظيم الدولة الذين قضوا في الحرب التي شهدتها 

 مدينة سرت

طنية للمصحات التونسية على خلفية أزمة مديونية الليبيين لدى املصحات التونسية، عقد في تونس رئيس الغرفة النقابية الو 

مع وزيرة الصحة التونسية " سميرة مرعي، بحضور وزير املالية املفوض بحكومة الوفاق  اجتماعاالخاصة " خالد النايلي" 

الوطني " أسامة حماد " تعهد فيه األخير عن استعداد حكومته لسداد الديون املستحقة لدى املصحات التونسية في أقرب 

 وقت.  
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لسلطات الحدودية التونسية بمنطقة بن قرادن، عن قيامها بإلقاء القبض على سيارة يخفي ركابها كمية من األدوية كما أعلنت ا

بقصد تهريبها لليبيا، ولم تكشف عن هوية املوقوفين، واستمرت حالة التوتر على الجانب التونس ي للمعابر الحدودية مع ليبيا، 

ومجموعات التهريب سلسلة من الحتجاجات ضد السلطات الحدودية التونسية  ويقود عدد كبير من التجار ورجال األعمال

التونسية، ويواصل املهربين الليبيين  –من الستفزازات ضد مواطنين ليبيين أثناء عبورهم الحدود الليبية  عددا وشهد الشهر

 في نقل السلع التموينية واملحروقات الليبية املدعومة باتجاه تونس.  نشاطهم

 

 والجزائر مصر دول  رؤساء مستوى  على لقاء عقد على التونسية الحكومة وستعمل مبادرتها لتنفيذ جهودها تونس ستواصل

  ستواصل أنها كما وتونس،
ً
 لتوفير اإلفريقي التحاد إلى باإلضافة وروسيا، املتحدة والوليات األوروبي التحاد اتصالتها أيضا

  الليبية لألزمة حل وإيجاد الليبي، لفامل في لتحركاتها دولي غطاء
ً
 التونسية السلطات أن كما. الصخيرات اتفاق على تأسيسا

 التعاون  مستويات رفع وكذلك الجزائر مع والستخباراتي األمني تعاونها تكثيف خالل من ليبيا مع حدودها تأمين على ستعمل

 الدولي باملجتمع الفاعلة القوى  إلى مخاوفها نقل التونسية تالسلطا تواصل أن املتوقع ومن. املتحدة الوليات مع العسكري 

 التونسية الحكومة تقر أن املتوقع غير ومن. تونس وأمن استقرار على مباشر بشكل سيؤثر ليبيا في األوضاع تردي استمرار بأن

 حل على ترتكز الليبية، حدودلل املحاذية التونسية املناطق لضبط ومعلنة واضحة استراتيجية القادمة القريبة الفترة خالل

  تمارس والتي التونس ي الجانب على املهربين ومجموعات التجار بين أشهر منذ املتواصلة لالضطرابات شامل
ً
 على كبيرة ضغوطا

 بدون  تونس تجاه الليبي الجانب من واملحروقات التموينية السلع بنقل لها للسماح الليبي، الجانب على الحدودية السلطات

 بين واملحروقات البضائع انتقال لتنظيم الحدودية املعابر على الليبية السلطات تحددها التي واللوائح بالضوابطام اللتز 

 .البلدين
 

 

 املجلس رئيس نائب الجزائرية، العاصمة في مساهل القادر عبد الجزائري  العربية والجامعة املغاربية الشؤون وزير استقبل

 إشادته عن معيتيق وعبر الليبي، الجوار دول  ومبادرة ليبيا في األوضاع تطورات الجانبان وناقش ،معيتيق أحمد الرئاس ي

 بأيد   إليها يذهب لن إنه وقال ليبيا زيارة نيته عن مساهل أعلن كما الليبية، األزمة حل في لإلسهام الجزائر تبذلها التي بالجهود

  النظر وجهات قريبت على الليبين تساعد ومقترحات بأفكار بل فارغة
ً
 وجدد. معيتيق أحمد مع الجتماع عقب لتصريحاته وفقا

 الصخيرات اتفاق أن واعتبر ليبية املبادرة تكون  أن هو األمثل الحل أن على وشدد املبادرات لتعدد بالده رفض الجزائري  الوزير

 الجزائرية العاصمة استضافة عن مساهل قادرال عبد وأعلن. والتصحيح للمراجعة قابل وأنه لليبيين بالنسبة مرجعي اتفاق هو
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 لألمم العام األمين يعين أن تنتظر الجتماع بهذا املعنية األطراف بأن وأضاف مارس، شهر بآخر ليبيا جوار بلدان لجتماع

  املتحدة
ً
  مبعوثا

ً
  ليبيا إلى له جديدا

ً
  منصبه في تثبيته أو كوبلر، ملارتن خلفا

ً
 عشر التاسعة لدورةا فعاليات وضمن. ملساهل وفقا

 بينهما األمني للتعاون  اتفاق مشروع على تونس مع ستوقع بالده بأن الجزائري  الوزير قال التونسية الجزائرية املتابعة للجنة

 الحكومة رئيس مارس شهر خالل وقام. ليبيا في األوضاع وخاصة املنطقة تواجهها التي األزمات تسوية حول  التشاور  لتعزيز

 بنود ضمن وناقشا السبس ي قايد الباجي التونس ي بالرئيس والتقى التونسية العاصمة بزيارة سالل املالك دعب الجزائرية

 . الليبية األزمة لحل التونسية واملبادرة ليبيا في الوضع اجتماعهما

 الجزائر بين املواقف تنسيق على مساهل القادر عبد العربية الدول  وجامعة اإلفريقي التحادو  املغاربية الشؤون وزير عمل كما

 رئيس أكد جهته ومن. الجهيناوي  خميس التونس ي الخارجية بوزير جمعه لقاء خالل من العربية، القمة انعقاد قبل وتونس

 انعقاد قبل ليبيا حول  التونسية املبادرة لنجاح األسباب كل تهيئة إلى بالده سعي صالح بن القادر عبد الجزائري  األمة مجلس

 املبعوث مع مساهل القادر عبد الجزائري  الوزير اتفاق مارس شهد كما. وتونس ومصر الجزائر رؤساء تجمع التي ةالثالثي القمة

 واتفق الليبي، السياس ي التفاق تنفيذ ضرورة على بوغدانوف ميخائيل األوسط الشرق  إلى الروس ي للرئيس الخاص الروس ي

 الدولة مؤسسات تعزيز يضمن بما الصخيرات اتفاق تنفيذ من تمكن ةسياسي تسوية إليجاد الجهود دعم ضرورة على الجانبان

  ليبيا في السياس ي الحل دعم على وأكدا الليبية،
ً
 القمة أعمال هامش على الطرفان لقاء عقب السورية الخارجية لبيان وفقا

 .األردن في عقدت التي العربية

 ولم ليبيا، مع الحدودية إيسين بمنطقة الجهادية الجماعات عناصر أحد على القبض بإلقاء قيامه عن الجزائري  الجيش أعلن

 تواجدها من مارس شهر خالل ضاعفت أنها الوزارة وأوضحت العملية، حول  أكثر تفاصيل الجزائرية الدفاع وزارة تقدم

  الجزائر إلى إرهابية عناصر تسلل منع بهدف والنيجر، ومالي ليبيا مع الحدودي الشريط على العسكري 
ً
. الدفاع وزارة لبيان وفقا

 الصادرة الجيش مجلة نشرت كما. الليبية للحدود املتاخمة املناطق بإحدى عملياتية جوية قاعدة أنشأت أنها الوزارة وأعلنت

 اإلرهابية التطورات في رئيس ي دور  لهم السالح سماسرة بأن تقر مارس، بشهر الصادر عددها في دراسة الجزائري  الجيش عن

 نحو مالي إلى ليبيا من مباشرة يمتد جديد كمعبر تستخدم أصبحت ليبيا أن املجلة دراسة وأكدت الساحل، ةومنطق ليبيا في

 وصفته ما الدراسة وحددت. باملنطقة املتشددة الجماعات بها تقوم إرهابية عمليات تنفيذ تشهد والتي الصحراوي  الساحل دول 

  الجنوبية الجزائرية الحدود وراء ما وإلى ومالي لنيجروا بتشاد مروًرا السودان من يمتد حيث األزمات بقوس
ً
 املحيط إلى وصول

 .غربا األطلس ي
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 بخصوص ومصر تونس مع املستمرة اتصالتها على وستحافظ الجوار، دول  مبادرة ضمن الفاعل دورها ستواصل الجزائر

 املتعلقة الجوانب في املتحدة الوليات مع املستوى  رفيع التنسيق في ستستمر الجزائر أن كما ليبيا، في األوضاع تطورات

 األمني املستوى  على خطورة من يمثله وما ليبيا، في األمني الوضع انفالت يمثلها التي األمنية التهديدات واحتواء اإلرهاب بمكافحة

 املتاخمة الجزائرية الحدودية اطقاملن في واألمني العسكري  تواجدها على ستحافظ الجزائر أن كما. الليبي الجوار ودول  للجزائر

 أن املتوقع ومن. التونسية الحكومة مع األمني تعاونها تكثيف الجزائر على ستفرض ليبيا، في املتردية األوضاع أن كما. لليبيا

 خصوصال وجه وعلى الليبية األزمة تجاه وسياساتها الروسية النوايا على للوقوف روسيا مع اتصالتها لتطوير الجزائر تسعى

 األزمة في موسكو تورط  حول  واملعلومات األخبار من متخوفا يبدو التونس ي الجانب وأن خاصة لليبيا، الشرقية باملنطقة دورها

 .النواب ملجلس التابعة املسلحة للقوات دعمها عبر الليبية

 

 حدودي معبر افتتاح بإعادة بالده حكومة مقيا ، مطلع الشهر عن أحمد بشير"“التشادية  الحكومة في العامة السالمة وزير أعلن

 الوزير بحسب ليبيا املغادرين التشاديين املواطنين أعداد بتزايد متعلقة إنسانية لظروف املعبر افتتاح وجاء ليبيا، مع لتشاد

 التشادي ةالعام السالمة وزير وحدد. أمنية ألسباب الجاري  العام مطلع ليبيا مع حدودها أغلقت أن لتشاد وسبق. التشادي

وأعلنت كتيبة " سبل السالم " املتمركزة في مدينة الكفرة، خالل شهر . البلدين الجديد بين الحدودي للمعبر ومكانا منطقة

التشادية، وكشفت الكتيبة أن عمليات التهريب تورط  –مارس عن إحباطها لعمليات تهريب للوقود الليبي عبر الحدود الليبية 

ودانيين، واستمرت تحركات مجموعات املسلحين التشاديين والسودانيين في كثير من املناطق فيها مسلحين تشاديين وس

بالجنوب الشرقي للبالد. كما أعلنت قوة الدعم السريع السوادنية عن ضبطها لكميات كبيرة من األسلحة قادمة من تشاد 

انب السوداني عن الوجهة األخيرة لهذه الشحنة داخل ومتجهة إلى ليبيا، وصفتها القوة بأنها األكبر منذ سنوات، ولم يكشف الج

ليبيا والجهة التي سوف تستلمها داخل ليبيا. وجددت القيادات العسكرية التابعة ملجلس النواب تحذيرها من استمرار عمليات 

 تهريب البشر والسلع التموينية واملحروقات، وهددت باستعمال القوة ضد املتورطين في هذه األعمال. 

  

 تشهده الذي الحاد السياس ي اإلنقسام وحالة األمنية األوضاع تردي ظل في التشادية الحكومة مخاوف ابرز  األمني الهاجس يبقى

 عليها، السيطرة تشاد تحاول  التي األمنية التحديات ابرز  والعكس، تشاد إلى ليبيا من السالح تهريب عمليات وتمثل ليبيا،

 ومن. بليبيا املسلح النزاع في وتدخلها الليبي الجنوب في املعارضة التشادية املسلحة الجماعات زاتوتمرك تحركات إلى باإلضافة

 حدودها ضبط محاولة أجل من املتحدة والوليات فرنسا مع والعسكري  األمني التنسيق مستويات رفع إلى تشاد تلجأ أن املتوقع
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 والسلع ليبيا من املسروقة السيارات تهريب أعمال ضد بقوة ستتحرك ةالتشادي الحدودية السلطات أن يبدو ل ولكن. ليبيا مع

 .البلدين بين املشترك الحدودي الشريط عبر تشاد إلى ليبيا من بنقلها التهريب عصابات تقوم التي واملحروقات التموينية

 

ة باتجاه النيجر، باإلضافة إلى تواصل استمرت خالل شهر مارس أعمال تهريب املحروقات والسلع التموينية الليبية املدعوم

تسلل مجموعات كبيرة من املهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا عبر النيجر باتجاه السواحل الليبية. ولقد أعلنت 

مليون يورو لحكومة النيجر لتعزيز قدراتها األمنية في ضبط حدودها ومنع تسلل  50الحكومة اإليطالية عن تقديمها مبلغ 

املهاجرين غير الشرعيين، ووصف رئيس الحكومة اإليطالية منحة حكومته بأنها تأتي ضمن " اتفاق تقني " بين إيطاليا والنيجر.  

وشهد الشهر تعرض مبنى القنصلية النيجرية في مدينة سبها إلى اعتداءات من قبل مجهولين، اجتمع على إثرها عميد املجلس 

عضاء القنصلية النيجرية في املدينة لبحث سبل حماية القنصلية التي سبق أن أعادت افتتاح البلدي سبها " حامد الخيالي" بأ

أبوابها قبل شهرين. وتعهدت السلطات املحلية بسبها بتأمين مقر القنصلية ومالحقة املعتدين على مبناها. وأعلن خالل مارس 

ن طيار في النيجر ملواجهة تحركات الجماعات الجهادية عن نية الوليات املتحدة إقامة قاعدة جوية عسكرية للطائرات بدو 

 باملنطقة. 

  

 املهاجرين أعداد تزايد ملواجهة ليبيا، مع حدودها ضبط في ملساعدتها األوروبي التحاد ايطاليا مع تعاونها تعزيز النيجر ستواصل

 النيجرية الحكومة موقف أن كما. املتوسط البحر عبر أوروبا إلى طريقهم في ليبيا، مع حدودها يعبرون الذين الشرعيين غير

 محلية بمجموعات املرتبطين املهربين عصابات لوقف جدية إلجراءات اتخاذها عدم جهة من التشادي للموقفمماثال  سيكون 

 األمريكي التواجد أن املتوقع ومن. واملحروقات املدعومة التموينية والسلع ليبيا من املسروقة السيارات تهريب على تعمل ليبيا في

 األمريكية القدرات لتطوير كنتيجة الليبي الجنوب في والستخباراتي العسكري  املتحدة الوليات نفوذ من سيزيد بالنيجر

  العسكرية
ً
 الجماعات متابعة أنه تقول  ما على لإلشراف جوية قاعدة املتحدة الوليات فيهاستنش ئ  التي النيجر من انطالقا

 .باملنطقة الجهادية
 

 

أعلن السودان خالل الشهر عن وجود تحركات واسعة لحركات متمردة سودانية تقوم بتهريب األسلحة إلى ليبيا، حيث قال 

غرب السودان " تقوم بتجميع السالح  –الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد " أحمد الشامي " أن " حركة دارفور 

من هذه األسلحة يأتي من تشاد  أن جزءابه. وأضاف املسؤول السوداني  التجارإلى ليبيا لغرض من درافور ومن ثم تقوم بتهريبه 
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وأفريقيا الوسطى، باإلضافة إلى جنوب السودان. وكشف " الشامي " عن قيام سلطات الحدود السودانية بضبط بضائع مهربة 

جهته عبر الرئيس السوادني " عمر البشير " عن استنكاره لعمل سودانيين وصفهم " املرتزقة " في  منومهاجرين غير شرعيين. 

 ليبيا لصالح أطراف الصراع املسلح بها. ودعاهم " البشير " للعودة إلى السودان والكف عن املشاركة في النزاع املسلح في ليبيا. 

الوفاق الوطني " فايز السراج "بزيارة العاصمة السودانية الخرطوم،  كان من املقرر أن يقوم رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة

 لوزارة الخارجية السودانية التي أرجعت سبب تأجيلها لظروف طارئة في ليبيا 
ً
خالل شهر مارس، ولكن تقرر تأجيل الزيارة وفقا

رابلس خالل الشهر. وأعلنت الخارجية ط شهدتهاحالت دون مغادرة " السراج " للعاصمة، في إشارة لالشتباكات املسلحة التي 

السودانية عن تلقيها لتصال هاتفي من وزير الخارجية بحكومة الوفاق " محمد سيالة " الذي أكد حرص حكومته على إتمام 

 زيارة " السراج " إلى السودان في أقرب وقت، ونقل " سيالة " اعتذار السراج للرئيس السوداني " عمر البشير " والذي بدوره

أبدى تفهمه ومتابعتهه للظروف التي تشهدها ليبيا بحسب وكالة األنباء السوادنية. وجدد الرئيس السوداني خالل كلمته التي 

في مؤتمر القمة العربية في األردن، عن دعمه غير املحدود للمجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق، والوصول إلى اتفاق سالم  لقاها

 في ليبيا. 

 

  

  الوطني، الوفاق لحكومة الرئاس ي للمجلس دعمها على السودانية الحكومة تحافظ أن عاملتوق من
ً
بالتفاق  امللتزم ملوقفها تأكيدا

 أعضاء طرف من لها املتكررة التهامات نفي في السودان برغبة مرتبط املوقف وهذا الصخيرات، في املوقع الليبي السياس ي

 ومناوئة الليبي بالصراع محددة أطراف بدعمتقوم  بأنها الكرامة، لعملية املوالين والناشطين السياسيين وبعض النواب بمجلس

 مع حدودها ضبط أجل من جهودها الدعم وقوة السودانية الحدودية السلطات وستواصل. الرئاس ي واملجلس النواب ملجلس

 خالل ملحوظ تطور  في ليبيا وإلى ليبيا من املهرب السالح من كبيرة لكميات السلطات هذه ضبط استمرار ظل في خاصة ليبيا،

 من القادم السالح بتهريب تقوم وسودانية تشادية مسلحة جماعات بوجود السودانية الحكومة أقرت حيث املاضية،األشهر 

 مع التصال قنوات لتنشيط الشرعية غير الهجرة ملف من يستفيد أن سيحاول  السودان أن كما. ليبيا إلى إفريقية دول 

 مع للتعامل مضطرة نفسها ستجد التي األوروبية الحكومات وكذلك الشرعية غير الهجرة ملف في الناشطة األوروبية املنظمات

 دارفور  إقليم في اإلنسانية األزمات خلفية على السوداني للرئيس املنتقدة األوروبية املواقف من الرغم على السودانية السلطات

 .البشير حسن مرلع الدولية الجنائية املحكمة ومالحقة

 

 

http://bit.ly/2nZySFk
http://bit.ly/2nZySFk
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ضم اللجنة الرباعية التي أعلن عن تأسيسها والخاصة باألزمة  اجتماٌع دوليٌ في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة،  عقد

األوروبي. وقال أمين  وبعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا  اإلفريقي، التحادالليبية، وتضم في عضويتها، جامعة الدول العربية، 

 التحاداألوروبي " فيديريكا موغريني " وممثل  لالتحادالجتماع ضم مسؤولة السياسة الخارجية  إنعام جامعة الدول العربية، 

الدولي إلى الستمرار في دعم التفاق اإلفريقي " جاكايا كيكويتي" واملبعوث األممي إلى ليبيا " مارتن كوبلر". وخلص الجتماع 

 السياس ي الليبي املوقع في " الصخيرات" وطالب بتسريع تنفيذ بنوده، ودعم جهود دول الجوار الليبي في هذا الصدد. 

ربية وقبل أيام من موعد انعقاد القمة العربية في األردن، عبر رئيس املجلس الرئاس ي " فايز السراج " عن أمله في بذل الدول الع

ملزيد من الجهد لتكون ليبيا موضع تعاون ل موضع تنافس بينها. وقبل أيام من التئام أعمال القمة العربية، أعلن األمين العام 

 لليبيا، باعتبار أن املجلس 
ً
لجامعة الدول العربية عن أن " فايز السراج " سيحضر أعمال القمة الثامنة والعشرين ممثال

 
ً
 ألحمد أبو الغيط. وأضاف أبو الغيط خالل كملته في الجلسة الفتتاحية للقمة العربية الرئاس ي معترف به عربيا

ً
 وفقا

ً
 ودوليا

سعى لوضع الجامعة العربية في األزمة الليبية إليجاد حلول ألزمتها، وشدد على أهمية الحل السلمي لألزمة، وطالب ملك  أنه

على حفظ واستقرار دولتهم، وأن يسعوا نحو الحل السلمي  يعملوابأن  اململكة السعودية "سلمان بن عبد العزيز " الليبيين

وينبذوا العنف. وناشد أمير الكويت " صباح األحمد " الدول العربية واإلقليمية العمل على " الحفاظ على وحدة ليبيا على أساس 

 
ً
لكلمة األمير الكويتي. ومن جهته طالب  قرارات الشرعية الدولية، بما يمكن حكومة الوفاق الوطني من تحقيق أهدافها" وفقا

الرئيس املصري " عبد الفتاح السيس ي " بتشجيع الليبيين على إيجاد آلية لتنفيذ اتفاق الصخيرات والتوافق على أرضية مشتركة 

يبي واألمم تجمع كل الليبيين". وعبر عن نية مصر للتوصل إلى حل توافقي في ليبيا، وأنها ستواصل تعاونها مع دول الجوار الل

 خالل من الجزائر املتحدة في هذا املسار. وأكدت

  تدخر لم أنها على"  صالح بن القادر عبد"  الجزائري  النواب مجلس رئيس بالقمة، وفدها رئيس كلمة
ً
 الدفع أجل من جهدا

  تحدةامل األمم مبادرة إطار في الليبيين، بين النظر وجهات وتقريب الليبية، لألزمة السياس ي الحل بمسار
ً
 مجلس لقرار وتنفيذا

ودعا أمير دولة قطر " تميم بن حمد آل ثاني " تكثيف الجهود لحث أطراف األزمة الليبية على  .بليبيا الخاص 2259 رقم األمن

 "ل خيار إنهتجاوز خالفاتهم، لستكمال تنفيذ التفاق السياس ي ودعم حكومة الوفاق الوطني. وقال أمير قطر خالل كلمته 

 الديكتاتورية" على حد تعبيره.  وعودة الفوض ى رفض مع الصخيرات باتفاق التمسك سوى  ليبيا في األشقاء أمام

 هناك يكون  ألن حان قد الوقت أن العربية، للقمة الفتتاحية الجلسة في كلمته في"  السراج فايز"  الرئاس ي املجلس رئيس اعتبر

 موحد جيش لليبيا يكون  بأن"  السراج"  وطالب السياسية، املناورات عن لكفل الجميع ودعا الليبية، األزمة تجاه عربي توافق

   ُ مدنية قيادة تحت
ً
 بتوفير الكامل حكومته التزام الرئاس ي املجلس رئيس وجدد. للسراج وفقا السلطات بين الفصل بمبدأ التزاما

 القوات بمنتسبي كلمته في وصفهم من بها قام كاتانتها السراج"  وانتقد اإلنسان، حقوق  وحماية لليبيين األساسية الحتياجات

http://bit.ly/2mNrX2x
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 التابعة املسلحة القوات قيام رافقت التي بنغازي، ثوار شورى مجلس أسرى  وإعدام القبور  نبش ألعمال إشارة في املسلحة،

 .الحادثة هذه بالتحديد السراج يذكر لم وإن قنفودة، بمنطقة 12 عمارات على بالسيطرة النواب ملجلس

 على ضرورة تحقيق الستقرار األمني والسياس ي في ليبيا، على قاعدة وفي ختام 
ً
أعمال القمة العربية صدر بيانها الختامي، مشددا

تنفيذ التفاق السياس ي الليبي " الصخيرات"، بما يحفظ وحدة تراب ليبيا وتماسك مجتمعها، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة. 

ليبي برعاية األمم املتحدة.   –ليبيا العربية لتحقيق الستقرار في ليبيا عبر حوار ليبي وأكدت القمة على دعمها لجهود دول جوار 

وعبر البيان عن  –مخرجات التفاق السياس ي  –على ضرورة دعم املؤسسات الشرعية في ليبيا  28وأكد البيان الختامي للقمة 

 دعم العرب لليبيين في جهودهم " لدحر العصابات اإلرهابية واستئصا
ً
ل الخطر الذي يمثله اإلرهاب على ليبيا وجوارها" وفقا

لنص البيان. كما دعت القمة العربية إلى تقديم الدعم السياس ي واملادي للمجلس الرئاس ي والمتناع عن الدعم والتواصل مع 

لالجتماع الذي عقد في مؤسسات موازية. كما شددت القمة العربية على تأييدها ملا ورد بالبيان الوزاري املشترك حول ليبيا 

نيويورك على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة لألمم املتحدة في سبتمبر املاض ي، والذي دعا إلى حل سياس ي لألزمة 

الليبية ودعم املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني. كما دعت القمة العربية التي عقدت في األردن إلى توحيد " القوات الليبية 

 لنص البيان الختامي. ت
ً
 حت القيادة املدنية للمجلس الرئاس ي كطريق وحيد لعودة الستقرار والسالم إلى ليبيا" وفقا

 املواطنين دخول  بتيسير وعد الذي"  عون  ميشال"  اللبنانية الجمهورية رئيس"  السراج فايز"  التقى القمة أعمال هامش وعلى

 الدول  جامعة لدى ليبيا مندوب اعتبر جهته ومن. البلدين بين متعددة بمستويات صلللتوا قنوات وفتح لبنان إلى الليبيين

 صحفية تصريحات في"  الشماخي"  وقال ،إيجابية كانت ليبيا بشأن العربية القمة قرارات أن"  الشماخي صالح"  املكلف العربية

 ".الليبية األزمة لحل إطار عتبارهوا الليبي السياس ي التفاق وبقوة يدعمون  الدولي املجتمع كما العرب إن

في مقابل ترحيب املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني باملواقف املؤيدة له والداعمة لتفاق " الصخيرات" الصادرة عن  

للقمة العربية، استنكرت كتلة " السيادة الوطنية " بمجلس النواب مقررات القمة بشأن ليبيا، وطالبت بتعليق  28الدورة 

وية ليبيا بجامعة الدول العربية، واستنكرت الكتلة النيابية دعوة الجامعة لرئيس املجلس الرئاس ي " فايز السراج " لتمثيل عض

ليبيا بأعمال القمة العربية في األردن واعتباره املمثل الشرعي الوحيد لليبيا في القمة. وعبرت الحكومة املؤقتة التابعة ملجلس 

الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، دعوتها لالمتناع عن  أنهار القمة العربية لحكومة الوفاق الوطني النواب عن رفضها لعتبا

الدعم والتواصل مع املؤسسات املوازية في ليبيا، وشككت الحكومة املؤقتة في تمثيل املجلس الرئاس ي لكل الليبيين واعتبرت أنه 

 للبيان الصادر عن حكومة "عبد هللا الثني". لم يؤد اليمين القانونية أمام مجلس النواب، وف
ً
كما عبرت حكومة اإلنقاذ الوطني قا

عربية  أطرافاعن رفضها ملوقف القمة العربية من املجلس الرئاس ي، واتهم بيان صادر عن الحكومة  للمؤتمر الوطنيالتابعة 

 بدعم الصراع في ليبيا. 
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 القضية في العربية للجامعة فعال دور  على والحصول  التونسية، املبادرة دعم في النشط دورها العربية الدول  جامعة ستواصل

 وأكدت األردن، في انعقدت التي 28 العربية القمة بعد عربي تأييد حشد من العربية الجامعة تمكنت أن بعد خاصة الليبية،

 التأييد على ستحافظ العربية الدول  جامعة أن اكم. عنه املنبثقة واملؤسسات الليبي السياس ي لالتفاق العرب الزعماء دعم على

 األزمة لحل وعملية سلمية صيغة إيجاد لصالح لجهودها اإلفريقي التحاد مشاركة إلى باإلضافة واألمريكي والروس ي األوروبي

 للمجلس دعمها ارواستمر  الليبية، األزمة أطراف مع املكثفة اتصالتها العربية الدول  جامعة تواصل أن املتوقع ومن. الليبية

  ليبيا في الوحيدة الشرعية الحكومة باعتباره له، التابعة للمؤسسات التسهيالت وتقديم الوطني الوفاق لحكومة الرئاس ي
ً
 وفقا

 التي لألزمات اإلنسانية الستجابة مجال فيأداءها  العربية الدول  جامعة تطور  أن املتوقع غير ومن. العربية القمة ملقررات

 وقد ليبيا، في القتصادي التدهور  استمرار جهة من أو العسكرية التهديدات جهة من سواء الليبيين املدنيين من يركث يعانيها

 هذه في والتعامل التدخل على قادرة غير تجعلها العربية، الدول  جامعة بها تميزت عامة سمة من كجزء القصور  هذا فهم يمكن

 .إنسانية أزمات من تعاني أخرى  عربية ودول  سوريا أو العراق في سواء ئمةقا أخرى  عربية تجارب في عجزت كما امللفات

 

قام رئيس جمهورية الكونغو " دونيس ساسونجيسو " بزيارة للعاصمة الجزائرية، التقى خاللها املسؤولين الجزائريين، وعلى 

رفيعة املستوى املعنية باألزمة  اإلفريقية شة الجهود التي تبذلها اللجنةملناق“رأسهم الرئيس الجزائري " عبد العزيز بوتفليقة 

مباحثاته مع الرئيس الكونغولي ناقشت سبل حل األزمة  إنالليبية. وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري " رمضان العمامرة" 

لحل العسكري في ليبيا، ولم يعلن الجانبان عن اإلفريقي رفضه ل التحادالليبية، ونقل " العمامرة " عن " ساسونجيسو " تأكيد 

 
ً
تفاصيل تحركات اللجنة اإلفريقية داخل ليبيا، على الرغم من أن اللجنة سبق لها في أواخر شهر يناير، أن حددت فبراير موعدا

 لقيامها بزيارة ليبيا واللتقاء بأطراف األزمة بها، ولم تحدث هذه الزيارة حتى نهاية شهر مارس. 

 ضم األمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلة السياسة الخارجية واستق
ً
 رباعيا

ً
بلت القاهرة منتصف الشهر اجتماعا

لالتحاد األوروبي، ورئيس بعثة األمم املتحدة لدى ليبيا، باإلضافة إلى املمثل األعلى لالتحاد اإلفريقي إلى ليبيا " جاكايا كيكويتي 

ات إلى رفع يدها عن ليبيا والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية وتقديم الدعم في حل األزمة " والذي دعا كل الدول واملؤسس

 عن التدخل. ودعا " كيكويتي" إلى وقف حالة العنف والقتال في ليبيا، وطالب بتعاون كل األطراف الدولية واإلقليمية 
ً
الليبية بدل

 على حل األزمة الليبية.
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 األزمة ساحة على فاعل موقع إليجاد الحثيث وسعيه املاضية، الثالثة األشهر خالل اإلفريقي التحاد نشاط من الرغم على

  تراجع قد دوره أن إل ودوليا، إقليميا الليبية
ً
 الخاصة املستوى  رفيعة اإلفريقية اللجنة وأن خاصة مارس، شهر خالل قليال

 ولم فبراير، شهر خالل ليبيا بزيارة تعهدت قد املاض ي، نوفمبر في قدتع التي اإلفريقية القمة دعم على تحصلت والتي بليبيا

 بما لاللتزام الليبي النزاع أطراف من كافية ضمانات على الحصول  على قدرتها عدم على يؤشر قد وهذا الزيارة، هذه تتحقق

 اإلفريقية واللجنة اإلفريقي التحاد دور  رينحص أن املتوقع من وبالتالي الليبية، األزمة لحل طريق خارطة لتنفيذ آليات من تقرره

 مع اتصالتها األفريفية اللجنة تكثف أن املتوقع ومن التونسية، املبادرة ومساندة دعم في القادم الشهر خالل املستوى  رفيعة

 سوية بالعمل طرافاأل  هذه لتفاق تنفيذا ليبيا، في واملشورة للدعم األممية والبعثة العربية الدول  وجامعة األوروبي التحاد

 التحاد أن ويبدو. الصخيرات اتفاق أساس على سياس ي حل إيجاد من ليبيا فيالفرقاء  لتمكين الرامية التونسية املبادرة لدعم

  عمله سيواصل األوروبي
ً
  اإلفريقية الدول  مع منفردا

ً
 عقد إلى يلجأ ولن واإلرهاب، الشرعية غير الهجرة ملواجهة حدة على كال

  اإلفريقي، التحاد مؤسسات مع املستوى  رفيع تعاون  أو اتفاقات
ً
 قوي  مشترك رسميإفريقي  عمل وجود وعدم لضعفها نظرا

 التعاون  في أكبرفرص  لها ستكون  الليبية، بالقضية مباشر بشكل املرتبطة اإلفريقية الدول  فإن لذلك وكنتيجة وموحد،

 .به الفاعلة ضاءاألع الدول  أو ومؤسساته األوروبي التحاد مع والتوصل

ناشد التحاد األوروبي جميع األطراف الليبية المتناع عن أي أعمال من شأنها زيادة التوتر والتصعيد امليداني، وأن األعمال 

 على الهجوم ا التحادالعسكرية في الهالل النفطي تهدد األمن والستقرار في ليبيا" جاءت مناشدة 
ً
لذي قامت به " سرايا تعليقا

 لتصريحات نقلتها وكالة " آكي " اإليطالية لألنباء. 
ً
 الدفاع عن بنغازي " على مناطق الهالل النفطي، وفقا

 خطة 
ً
األوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا والتي تمر عبر ليبيا، وناقش  التحادناقش الزعماء األوروبيون مجددا

األوروبي التي ترتكز على تدريب  خفر السواحل الليبي التابع لحكومة  التحاداجتماعهم في " بروكسل " خطة القادة األوروبيون 

املهاجرين وإعادتهم إلى الساحل الليبي، باإلضافة إلى قيام األوروبيين  اعتراضالوفاق الوطني، وتطوير عمليات عناصره لتتولى 

ين التابعة لألمم املتحدة لتحسين ظروف معيشة املهاجرين في مراكز احتجازهم في بتقديم التمويل لوكالت الالجئين واملهاجر 

للمساعدة في اإلدارة الشاملة للحدود  األوروبي التحادليبيا. وقامت خالل شهر مارس، السفيرة " بيتينا موشيدت " رئيسة بعثة 

الوطني، ناقش الجانبان تحديد مجالت ومسار التعاون  في ليبيا بزيارة لطرابلس، استقبلها وزير الحكم املحلي بحكومة الوفاق

 األوروبي فيما يتعلق بإعادة تفعيل العمل امليداني لالتحاد مع وزارة الحكم املحلي والبلديات.  التحاد والثنائي بين ليبيا 
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 في ليبيا يشكل الناتو " " روز غوتيمويلر " بأن روس“ وشهد مارس تصريح نائب األمين العام لحلف شمال األطلس ي 
ً
 تلعب دورا

ً
يا

مصدر قلق متزايد للحلف، حيث قال " غوتيمويلر" " يبدو أن موسكو تلقي دعمها خلف قائد الجيش الليبي املشير خليفة حفتر 

 لتصريحه. واعتبر املسؤول العسكري األوروبي 
ً
 للتغاض ي عن دعم موسكو لقرار  أن" وفقا

ً
الكرملين يبدو أنه قد اتخذ قرارا

األمن الذى دعا إلى حشد الدعم الدولي لصالح حكومة الوفاق، بحسب تصريحاته. وجدد نائب األمين العام لحلف "  مجلس

الناتو " استعداد الحلف لبناء املؤسسات الحكومية في ليبيا وتدريب جيش وطني، وباستمرار تعاون " الناتو " مع أوروبا في 

 حر املتوسط ملواجهة املهاجرين غير الشرعيين. العمليات البحرية األوروبية الجارية في الب

األوروبي، بعد قيام "  التحادأعلنت محكمة العدل األوروبية عن قرارها برفع حظر سفر " عائشة معمر القذافي " إلى دول 

د أفراد األوروبي بإصدار عقوبات ض التحاد ، بعد عامين من قيام 2014عائشة " بتقديم طعن قضائي على قرار الحظر سنة 

أسرة العقيد الراحل " معمر القذافي" وعدد من كبار مسؤولي النظام الليبي السابق. وبررت املحكمة األوروبية قرارها بأنه ل 

توجد معلومات كافية عن لعب ابنة القذافي " لدور فردي معين وقوي " يدعم قرار حظر السفر ضدها. كما قام املجلس الوزاري 

تمديد العقوبات الصادرة عنه ضد رئيس املؤتمر الوطني " نوري بوسهمين " ورئيس مجلس النواب " األوروبي في بروكسل ب

أشهر إضافية، حيث تتضمن العقوبات  تةعقيلة صالح " باإلضافة إلى رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني " خليفة الغويل" ملدة س

األوروبي. وبرر املجلس األوروبي استمرار عقوباته ضد  حادبالتتجميد أصول املذكورين ومنعهم من السفر إلى الدول األعضاء 

املسؤولين الليبيين بسبب ما وصفه بتورطهم في عرقلة تطبيق التفاق السياس ي الليبي املوقع في الصخيرات برعاية األمم 

 املتحدة. 
 

 قضايا في خاصةمعه  الشراكة وتعزيز طني،الو  الوفاق لحكومة الرئاس ي للمجلس دعمه األوروبي التحاد يواصل أن املتوقع من

 في املوقع السياس ي لتعديل ليبي توافق بأي سيرحب األوروبي التحاد أن كما. واإلرهاب الشرعية، غير الهجرة مكافحة

 ظل في خاصة ليبيا، من القادمة الهجرة مع التعامل كيفية إزاء موقفها توحيد في أوروبا تنجح أن املستبعد ومن. الصخيرات

 عقد ومسألة الليبية، األراض ي على والالجئين للمهاجرين مخيمات إقامة مسألة حول  بالتحاد األعضاء الدول  بينانقسام  وجود

 باتفاق شبيها اإلفريفية، للقارة الشمالي الساحل دول  مع منفرد بشكل أو إفريقيا شمال ودول  األوروبي التحاد بين اتفاقات

 سيواصل األوروبي أن الواضح من ولكن. الجانبين بين العالقة توتر ظل فيتعثًرا واضًحا  تنفيذه شهدي والذي تركيا مع األوروبيين

  أوروبية دولة أكثر أنها األوروبيون  يتفق التي إليطاليا دعمه
ً
. ليبيا من القادمين الشرعيين غير املهاجرين موجات بتصاعدتأثرا

  يولي بأن له الرئاس ي املجلس ملطالبات ياألوروب التحاد يستجيب أن املتوقع من أنه كما
ً
 سواء الليبيين لحتياجات اهتماما

 لليبيا األوروبيين مطالبات مع بالتوازي  الليبية، الدولة مؤسسات وتطوير بناء أو السياس ي والستقرار األمن بمجالت املرتبطة
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 مجال في العاملة األوروبي التحاد مؤسسات أن اكم. وسواحلها أراضيها عبر املنطلقة الشرعية غير الهجرة وتواجه تحد بأن

)  املتوسط البحر في العسكرية األوروبية العملية استمرار جانب إلى ليبيا، في أنشطتها من ستكثف والالجئين املهاجرين إغاثة

 تغيير حول  ألوروبيا لتحادبا الفاعلة الدول  بين الخالف وسيستمر الليبية، السواحل قبالة مهامها أداء في(  صوفيا عملية

 البر على التهريب عصابات ملالحقة العسكرية القوة استخدام على تنص والتي الثالثة املرحلة إلى بها والنتقال العملية طبيعة

 لحكومة الرئاس ي املجلس مع تعاونه( الناتو) األطلس ي شمال حلف وسيواصل .أخرى  إفريقية دول  أو ليبيا في سواء اإلفريقي

 املجلس يحددها أهداف أي ضد عسكرية ألعمال تنفيذه بخصوص السراج لفايز قدمها التي بتعهداته لتزموسي الوفاق،

 .الليبية املؤسسات بناء في واإلسهام الليبين واألمنيين العسكريين تدريب إلى باإلضافة الرئاس ي،

 

 الصحيح، التجاه في خطوة هو النفطي الهالل في اتهلقو  الرئاس ي املجلس قوات نشر أن طرابلس، في اإليطالية السفارة اعتبرت

  بالبالد األزمة لحل الوحيد اإلطار هو السياس ي التفاق أن وأكدت املنطقة، في القتال وقف إلى السفارة ودعت
ً
 لبيان وفقا

 مباشرة صدر الذي ملتحدةا واململكة املتحدة والوليات فرنسا دول  لسفراء املشترك بالبيان تشارك لمإيطاليا  أن يذكر السفارة،

 . النفطي الهالل ومرافق موانئ بعض عن بنغازي  عن الدفاع سرايا قوات سيطرة بعد

 مع وبحث الوطني، الوفاق لحكومة التابعة الدفاع وزارة مقر بزيارة بيروني جوزيبي اإليطالي السفير مارس شهر خالل قام كما

 وبحث السراج فايز الرئاس ي املجلس رئيس باستقبال روما قامت كما ليبيا، في األمنية القضايا منعددا  البرغثي املهدي العقيد

 ناقش كما ليبيا، في السياس ي الوضع وتطورات الشرعية غير الهجرة ملف جنتلوني باولو اإليطالية الحكومة رئيس مع األخير

 الشرعية غير الهجرة بمكافحة واملرتبطة نهابشأ اتفقا أن سبق التي املشتركة املشاريع من لعدد التنفيذية الخطوات الجانبان

 إلى السراج  زيارة وجاءت. الوطني الوفاق لحكومة الرئاس ي للمجلس اإلعالمي املكتب بحسب البحر عبر الوقود تهريب ومواجهة

 . ليبيا من القادمة الهجرة حول  دولي مؤتمر في مشاركته أجل من روما

 هي ليبيا أن على وشدد األوروبية، الدول  باقي مثل ليبيا تؤرق الشرعية غير الهجرة مشكلةإن  باملؤتمر كلمته في السراج وقال

 معالجة إلى جهودها تتجه أن إلى املؤتمر في املشاركة الدول  الرئاس ي املجلس رئيس ودعا. للهجرة مصدرة دولة وليست عبور  بلد

 دول  فيالقتصادية  املشاكل حل علىيعملوا  بحيث فقط، األمني الجانب على الحل اقتصار وعدم للمشلكة، الرئيس ي السبب

 ملف يكون  أن ل األوروبيالتحاد  مع للشراكة اإليجابي باألثر الليبي املواطن يشعر أن في رغبته عن السراج وعبر. املصدر

 . السراج تعبير حد على الليبيين املواطنين بمعاناة الهتمام دون  األوروبيين يشغل ما هو وحده الهجرة

 الشيوخ مجلس رئيس مع لقاء وجمعه مارس، خالل روما إلى بزيارة السويحلي الرحمن عبد للدولة األعلى املجلس رئيس قامو 

 الليبي السياس ي التفاق بدعم إيطالباالتزام  غاراسيو وأكد ليبيا، في السياس ي الوضع فيه بحثا غاراسو بيتيرو اإليطالي
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 مجلس رئيس قال والتي الشرعية، غير الهجرة ومكافحة اإلرهاب ومحاربة ليبيا في قرارالست لتحقيق عنه، املنبثقة واملؤسسات

  البلدين بمصالح تضر إنها  اإليطالي الشيوخ
ً
 .للدولة األعلى املجلس لرئيس اإلعالمي للمكتب وفقا

 تمارس التي اإلجرامية ماتاملنظ الجهد ملكافحة من مزيد ببذل بالده حكومة آلتييري  نوتشو اإليطالي النائب طالب جهته من

 اإليطالي النائب ناشد حيث. ضدها العسكرية املعركة مواصلة إلى اإليطالية الحكومة ودعا الليبي، الساحل على بالبشر اإلتجار

 استهداف لألوروبيين تتيح والتي(  صوفيا عملية)  املتوسط البحر في األوروبية العملية من الثالثة املرحلة إلىبالنتقالي 

 النيابية الكتلة زعيم طالب كما. سواحلها وقبالة الليبية األراض ي على املهاجرين وتهريب بالبشربالتجار  في املتورطة املجموعات

 اللصوص من لثلة السماح يمكن ل" أنه وأضاف ،"وقتلهم البشر مهربي على القبض" يتم بأن اليميني" إيتاليا فورتسا" لحزب

 اإليطالي الوطني التحالف زعيمة طالبت كما. تعبيره حد على" إيطاليا إلى بالقدوم الناس من اآلآلف تملئا يسمحوا بأن املجرمين

 أن ميلوني وأضافت تعبيرها، حد على املهاجرين غزو  لوقف الليبية السواحل قبالة بحري  حصار فرض إلى ،"ميلوني جورجا"

  يأتي موقفها
ً
  إيطالبا إلى الوصول  في يرغبون  مهاجر مليون  ربع عن الواردة األنباء مع تزامنا

ً
 صفحتها على كتبتها لتدوينةوفًقا  بحرا

  .فيسبوك موقع على الرسمية

 للمنطقة إنسانية مساعدات بإرسال إيطالي، لعرض النواب ملجلس التابعة املسلحة للقوات العامة القيادة رفض من شهر بعد

 ليتم مارس شهر خالل بنغازي  مدينة من الجرحى من عدد بنقل إليطاليةا الحكومة قيام اإليطالية السفارة أعلنت الشرقية،

 أجل من الليبيين جميع مع إيطاليا تضامن تثبت الخطوة هذه أن اإليطالية السفارة وأشارت اإليطالية، املستشفيات في عالجهم

 القوات قيادة مع املستقبلية اون التع خطط طيبعة عن السفارة تفصح ولم الحد، هذا عند يتوقف لن دعمها وأن واحدة ليبيا

  2/4/2017 تاريخ اإليطالية السفارة حددت كما. النواب ملجلس التابعة املسلحة
ً
 إيطاليا إلى الدخول  تأشيرات منح لبدأ موعدا

 قالت نفوسة، بجبل الرويس ملحطة املغذيين الغاز لخطي مسلحة جماعات  إغالق خلفية وعلى. األوروبية الشنغن ومنطقة

 العاصمة استضافت كما   .ليبيا في املحتاجة باملجتمعات ويضر الليبي بالشعب الضرر  سيلحقإن إغالقها  اإليطالية ارةالسف

 وعضو الطوارق، أعيان من وفد بحضور  والتبو سليمان أولد قبيلة بين مصالحة اتفاق توقيع مارس شهر خالل روما اإليطالية

 في التفاق توقيعالجانبين  من األعيان من عدد وانتقد اإليطالية، الحكومة من رعايةوب كاجمان، السالم عبد  الرئاس ي املجلس

  .اإليطالية العاصمة

  ستارتش ي جوجيو ليبيا إلى الحالي اإليطالي املبعوث تكليفها عن مارس شهر خالل الخارجية وزارة أعلنت
ً
 لدى إليطاليا سفيرا

 املبعوث وتعرض القرارات، اتخاذ على قادر غير بأنه واتهمه النواب ملجلس دةحا انتقادات وجه قد ستارتش ي أن يذكر اليابان،

 .الكرامة لعملية املؤيدين السياسيين من وعدد النواب مجلس طرف من لالنتقاد ليبيا إلى السابق اإليطالي

  عشر سبعة له دعي اجتماعا الدولية اإلنساني الحوار منظمة نظمت
ً
 وبحضور  مختلفة، ليبية مناطق من بلدية ملجالس عميدا

 ملفات الجتماع وناقش إيطاليا، بلديات عمداء رابطة مشاركة إلى باإلضافة املتحدة، واألمم اإليطالية الخارجية وزارة عن ممثل
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 املشاركين أحد" الذوادي حسين" صبراتة بلدية عميد وقال. الليبية البلديات دعم في واملساهمة ليبيا في املحلي بالحكم تتعلق

 وحماية الشرعية غير الهجرة ومكافحة والخدمات الصحة مجالت في البلدين بين التعاون  آفاق ناقش اللقاء إن الجتماع،ب

 عام بشكل الغربية املنطقة بلديات منها تستفيد أن يمكن التي املتاحة الفرص اللقاء في اإليطالي الجانب وناقش .الليبية الحدود

 في للنفط الوطنية املؤسسة اتفقت والذي بزوارة الواقعة البحر مياه تحلية محطة إلى غاز بوبأن مد مشروع من زوارة، وبلدية

  .تنفيذه على اإليطالية إيني وشركة طرابلس

 

 التابعة املرصوص البنيان قوات بدعم يتهمها الذي النواب، مجلس مع الحتقان أجواء لتلطيف إيطاليا تسعى أن املتوقع من

 تقوم بأن أبريل مطلع تعهد والذي ليبيا، لدى اإليطالي للسفير النواب مجلس رئيس استقبال بعد خاصة اس ي،الرئ للمجلس

 خليفة النواب ملجلس التابع الجيش قائد بلقاء سفيرها قام أن بعدإيطاليا  أن كما طبرق، في لها عامة قنصلية بافتتاح بالده

 ليبيا، في واحدة حكومة وجود إيطاليا مصلحة فمن. ليبيا شرق  في لسلطاتا مع تواصلها تعزيز استمرار عن تتوقف لن حفتر،

 تقدم أن املستبعد غير ومن. ليبيا في السياس ي النقسام لحالة حد وضع على اإليطالية الحكومة تعمل األساس هذا وعلى

 ستواصلإيطاليا  أن كما. لليبيا الغربية املنطقة في بنشاطها إسوة الشرقية، للمنطقة إضافية مساعدات اإليطالية الحكومة

  ليبيا في البلدية املجالس دعم في والستمرار ليبيا، داخل محلية مصالحات لعقد مساعيها
ً
. الغربية باملنطقة الواقعة وخصوصا

 ميزامل الوضع تثبيت إلى باإلضافة ليبيا، من إليها القادمة الطاقة إمدادات خطوط سالمة على للحفاظ تتطلعإيطاليا  أن كما

 للحكومة والفورية القصوى  األولوية يمثل الشرعية غير الهجرة ملف أن املعلوم ومن. ليبيا في اإليطالية إيني شركة به تتمع الذي

 في الحكومة ألداء اإليطالي اليمين عن الصادرة الحادة النتقادات وتصاعد الصيف، موسم اقتراب مع خاصة اإليطالية،

 .ليبيا من القادمين هاجرينللم الكبيرةاألعداد  مواجهة

 

 قالت املستشارة األملانية " أنجيال ميركل " خالل املؤتمر الصحفي الذي جمعها في واشنطن بالرئيس األمريكي " دونالد ترامب "

 سويةللت مشترك سوريا" وأن أملانيا " ستعمل بشكل في والستطالعي العراق، في التدريبي نشاطها في بالدها " مستمرة إن

 ".وليبيا سوريا في السياسية

وقامت املستشارة األملانية خالل شهر مارس بجولة شملت دول تونس ومصر ضمن مساعي بالدها ملواجهة تدفق املهاجرين إلى 

أوروبا عبر سواحل شمال أفريقيا. واستبقت زيارتها للمنطقة بتأكيدها على أنه بدون تحقيق الستقرار السياس ي في ليبيا فلن 

 لتصريحات " ميركل".ت
ً
 كون أملانيا قادرة على وقف املتاجرين بالبشر الذين يعلمون في ليبيا وفقا
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وأعلنت " أنجيال ميركل " عن دعمها للمبادرة الثالثية لدول جوار ليبيا، والتي تهدف إلى حل األزمة الليبية، وشددت املستشارة 

لرتباطه نظًرا ونس ي " الباجي السبس ي " بأن تحقيق الستقرار في ليبيا مهم األملانية خالل لقاء مؤتمر صحفي جمعها بالرئيس الت

 مليركل. وخالل شهر مارس اعتبر وزير التنمية األملاني " غير 
ً
بملف الهجرة غير الشرعية الذي تسعى أوروبا إلى إيجاد حل له وفقا

  عتبر خطأي 2011" القصف الذي نفذه حلف شمال األطلس ي على ليبيا سنة  أن مولر "
ً
 لتغريدة نشرها " مولر " جسيما

ً
" وفقا

 ووصف الوضع الحالي في ليبيا بأنه كارثة.

واستمرت خالل مارس اتصالت السفير األملاني لدى ليبيا مع أطراف األزمة الليبية، واملسؤولين بدول الجوار الليبي، باإلضافة 

ملة في مجال إغاثة املهاجرين غير الشرعيين في البحر املتوسط وتفقد إلى استمرار أعمال املنظمات غير الحكومية األملانية العا

 مراكز احتجازهم في ليبيا. 

 وخفر األمنيةاألجهزة  دعم في واإلسهام الوطني، الوفاق لحكومة الرئاس ي للمجلس الداعمة جهودها أملانيا تواصل أن املتوقع من

 اتصالتها ستواصل أملانيا فإن وكذلك الليبية، السواحل عبر الشرعية غير جرةاله مواجهة على قدراته لدعم الليبي السواحل

 داخل األملاني الدور  أن كما. الجنوبية حدودها ضبط في ليبيا مساعدة إلى باإلضافة امللف، هذا في الليبي الجوار دول  مع وتعاونها

 لنهيار نتيجة أوروبا تواجهها التي التحديات مواجهة لكيفية موحد موقف على أوروبي إجماع إلحداث سيسعى األوروبي التحاد

 املتزايد الروس ي النفوذ اتساع مواجهة في األوروبي املوقف بتوحيد أملانيا تقوم أن املستبعد غير ومن. ليبيا في ومؤسساتها الدولة

 في واإليواء الحتجاز مراكز في رعيينالش غير للمهاجرين اإلنسانية املساعدات بتقديم التزامها على أملانيا وستحافظ .ليبيا في

 .  الصحية واملراكز واملستشفيات ليبيا داخل للنازحين وإنسانية طبية مساعدات تقديم في إسهامها إلى باإلضافة ليبيا،

 

 فرنسيةال السفيرة دعت الشهر، مطلع النفطي الهالل على بنغازي  عن الدفاع سرايا شنته الذي الواسع الهجوم مع بالتزامن

 البيان وطالب باملنطقة، النار إطالق وقف إلى ليبيا، لدى املتحدة واململكة املتحدة الوليات سفيري  مع مشترك بيان في ليبيا لدى

.  .الوطني الوفاق لحكومة الحصرية السيطرة تحت وتصديره، إنتاجه وعمليات النفطية التحتية البنية تكون  بأن املشترك،

 نص بحسب ليبيا، في واألمن والستقرار السلم دعم في  للمساعدة الدولية إنفاذ التدابير التنفيذيةب ثالثةال الدول  سفراء وهدد

  .التدابير هذه مثل تطالهم قد بأنهم الليبية الثروات استخدام تس يء التي والجهات األفراد السفراء وحذر البيان،

ثات هاتفية مع وزارء خارجية اإلمارات ومصر والقطر والجزائر، أجرى وزير الخارجية الفرنس ي " جان مارك إيرولت " محاد

تناولت تطورات األوضاع في ليبيا، وشدد على دعم بالده للتوصل إلى حل سياس ي بين أطراف األزمة الليبية، وطالب الوزير 
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خارجية الفرنس ي عن قلقه الفرنس ي بمواصلة مكافحة اإلرهاب بحيوية في جميع مناطق ليبيا على حد تعبيره. كما عبر وزير ال

إزاء األوضاع في العاصمة الليبية، ومناطق الهالل النفطي. وأضاف الوزير الفرنس ي في تصريحات صحفية أن املؤسسة الوطنية 

للنفط في طرابلس هي وحدها من تقوم بتصدير النفط. ودعا " إيرولت " كافة القوى التي تحارب اإلرهاب في ليبيا بأن تتحد 

 لتصريحات الوزير. ملصلحة ليب
ً
 يا وفي إطار اتفاق " الصخيرات" من أجل بناء جيش موحد تحت سلطة مدنية، وفقا

 عقيلة" النواب مجلس رئيس الزيارة خالل والتقت طبرق، مدينة بزيارة"  كورومي بريجيت"  ليبيا، لدى الفرنسية السفيرة قامت

نظمت خالل شهر مارس السفارة الفرنسية لدى  .الليبي السياس ي رالحوا تطورات آخر اللقاء ناقش باملجلس، وأعضاء"  صالح

 بعنوان 
ً
 للمعهد الفرنس ي، “ليبيا، مهرجانا

ً
 بخصوصية التراث الذي تتمتع به ليبيا، وفقا

ً
من أجل ليبيا "، جاء املهرجان احتفال

حول الشأن القتصادي والسياس ي الذي استضاف املهرجان في مقره بتونس العاصمة. وأقام الجانب الفرنس ي جلسات حوارية 

 في ليبيا على هامش فعاليات املهرجان.

  

 تستخدم أن املتوقع غير ومن النواب، ملجلس التابعة املسلحة للقوات والستخباراتي العسكري  دعمها على فرنسا ستحافظ

 بين املقترحة التعديالت على التفاهم بعد الصخيرات اتفاق بتنفيذ لاللتزام النواب مجلس على الضغط سبيل في الدعم هذا

 تنسيق في تبدأ قد فرنسا أن كما. حفتر لخليفة التابعة القوات دعم خط على روسيا دخول  بعد خاصة. الليبية األزمة أطراف

 نفوذها تعزيز فرنسا وستواصل. ليبيا شرق  في الروس ي النفوذ مواجهة كيفية لبحث وبريطانيا املتحدة الوليات مع مواقفها

 فرنسا أن كما. الشرعية غير والهجرة اإلرهاب مكافحة مجالت في اللليبي الجوار دول  مع اتصالتها وستكثف الليبي بالجنوب

 سلمي بشكل الليبية األزمة لحل مساعيهم في الليبي الجوار دول  تلعبه الذي والدور  التونسية للمبادرة تأييدها ستواصل

 تأمين على ستعمل ايطاليا، إلى باإلضافة املتحدة والوليات وتركيا ببريطانيا إسوة وفرنسا. لحلها العسكري  الخيار واستبعادهم

 وقطاعات بالتسليح متعلقة ليبيا في مشاريع تنفيذ أو لستكمال فرص على الحصول  طريق عن ليبيا في القتصادية مصالحها

 .الليبية املؤسسات وبناء التحتية والبنية الطاقة

السفير البريطاني لدى ليبيا " بيتر ميليت " في طرابلس، محافظ مصرف ليبيا املركزي " الصديق النتخابي " وعبر " ميليت  التقى

 لبيان املصرف املركزي. كما 
ً
" عن رغبة بالده في املساعدة في حل بعض املشكالت القتصادية واملالية التي تمر بها ليبيا، وفقا

من رجال األعمال والنشطاء بمصراتة. وعقب  عددا ي مدينة مصراتة أعضاء املجلس البلدي للمدينةالتقى السفير البريطاني ف

اللقاء قال " ميليت " أن التنمية القتصادية يمكنها دعم جهود املصالحة في ليبيا بحسب التغريدة التي نشرها على موقع تويتر. 

صصة باملجلس الرئاس ي " محمد عماري " في طرابلس وناقش الجانبان كما التقى " ميليت " وزير الدولة لشؤون املجالس املتخ
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آخر مستجدات األزمة الليبية. كما شهد مارس زيارة السفير البريطاني ملقر القيادة العسكرية للقوات التابعة ملجلس النواب في 

تمكن قواته بإعادة السيطرة على مناطق  منطقة " الرجمة " والتقى " ميليت " قائد عملية الكرامة " خليفة حفتر " بعد أيام من

الهالل النفطي، والتي فقدت السيطرة عليها مطلع الشهر لصالح قوات "سرايا الدفاع عن بنغازي ". ولم يفصح الجانبان عن 

 التي ةالعنيف الشتباكات توقف بعد طرابلس، في الشتباكات تجدد إمكانية إزاء قلقه عن"  ميليت بيتر"  تفاصيل اللقاء. وعبر

 لتغريدة نشرها على موقع "تويتر". عن بديل ل أنه"  ميليت"  ورأى العاصمة، شهدتها
ً
 الحوار، وفقا

بمناسبة اليوم العاملي للمرأة، دعت نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا " أيونا توماس " الجميع لالحتفال "بإنجازات النساء في 

 في ال
ً
 فعال

ً
 عملية السياسية والدفاع عن حقوقهن في ليبيا" على حد تعبيرها. ليبيا اللواتي يملكن دورا

أعلن السفير البريطاني خالل الشهر عن تأييده للبيان الصادر عن أعضاء مجلس النواب، الذين عارضوا قرار مجلس النواب 

تفاق السياس ي هو اإلطار إلغاء اعتماد مجلس النواب التفاق السياس ي الليبي املوقع بالصخيرات. وشدد " ميليت " بأن ال

 الوحيد للحل في ليبيا. 

 التحاد وقام سفير بريطانيا لدى ليبيا خالل مارس بزيارة الجزائر هي األولى من نوعها، التقى فيها وزير الشؤون املغاربية 

يتر ميليت " عن قيامه اإلفريقي عبد القادر مساهل، وأثنى السفير على دور الجزائر في إيجاد حل لألزمة الليبية. وأعلن " ب

 لتصريحاته لصحيفة " 
ً
بمناقشة ملفات مكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية وسبل التعاون بين الجزائر وبريطانيا، وفقا

  املساء " الجزائرية. وأضاف " ميليت " أن لألزمة الليبية
ً
 سلبية على أوروبا وبريطانيا.  آثارا

مقالة رأي على مدونته الرسمية، حول دور وسائل التواصل الجتماعي في العمل كما نشر السفير البريطاني لدى ليبيا 

، وأثنى على تفاعل الليبيين مع الدبلوماسيون الدبلوماس ي، واعتبرها وسيلة حيوية لنقل الرسائل عن البلدان التي يمثلها 

سائل التواصل في التحريض على الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية على موقع فيسبوك، وحذر من خطورة استعمال و 

 لفئة املهمشين بحسب نص املقال املشار إليه.
ً
 العنف واإلرهاب. كما أشار إلى كونها تعطي صوتا

 

 الجيش قائد مع تواصلها تعزيز على ستعمل أن كما عنه، املنبثقة واملؤسسات الليبي السياس ي لالتفاق دعمها بريطانيا ستواصل

 رغم والتي الرجمة، منطقة في األخير ملقر البريطاني السفير بها قام التي الزيارة بعد خاصة حفتر، خليفة النواب ملجلس التابع

 النواب مجلس على الضغط ستواصل بريطانيا أن إل اللقاء، خالل نوقشت التي املواضيع تفاصيل عن اإلعالن يتم لم أنه

 بريطانيا تمارس أن املتوقع غير من ولكن عليه، املقترحة التعديالت ىعل التوافق بعد الصخيرات اتفاق بنود بتنفيذ لاللتزام

 
ً
 بريطانيا أن خاصة الليبي، السياس ي والتفاق التونسية باملبادرة اللتزام األخير رفض حال في النواب مجلس على كبيرة ضعوطا

  تتخذ بدأت
ً
 خروج بعد خاصة الليبية، األزمة مع طيهتعا في األوروبي التحاد يسلكه الذي الخط عن بالتباعد يبدأ قد خطا
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 في سواء اإلقتصادية مصالحها تأمين وسبل الخارجية عالقاتها تحكم جديدة ملبادئ واستنادها األوروبي، التحاد من بريطانيا

 روسيا ل دخو  بعد خاصة ونفوذها ليبيا في الستخباراتي نشاطها من ستكثف بريطانيا أن كما. العالم من أخرى  مناطق أو ليبيا

. الليبية القضية على الروسية السياسة تمثلها قد سلبية أدوار من املتصاعد واألمريكي األوروبي والقلق الليبية، األزمة خط على

 خالل منالقتصادية  مصالحها لتأمين وستسعى الوطني الوفاق لحكومة الرئاس ي املجلس مع تعاونها ستواصل بريطانيا أن كما

  املسعى هذا ويظهر املؤسسات، وبناء والطاقة، التحتية والبنية النفط قطاعات في استثمارية تامتيازا على الحصول 
ً
 واضحا

 البريطاني السفير يحرص والتي الوطني الوفاق حكومة ووزارء مسؤولي مع القتصادية السمة ذات اللقاءات رصد خالل من

 .ليبيا من القادمة الشرعية غير الهجرة ملواجهة األوروبية هودالج بدعم اهتمامها ستواصل بريطانيا أن كما. معهم عقدها على

 ولتنسيق الليبية األزمة في دورها بخصوص الجزائر مع بريطانيا تواصل بتعزيز البريطاني الهتمام برز  املاضيين الشهرين وخالل

 .الجانبين بين التنسيق يستمر أن املتوقع ومن .واإلرهاب الهجرة ملفات في معها الجهود
 

قامت السفارة التركية في ليبيا مطلع شهر مارس، بنفي التهامات التي وجهها عدد من أعضاء مجلس النواب لتركيا، بأنها تقف 

خلف الهجوم الذي شنته " سرايا الدفاع عن بنغازي " على مناطق الهالل النفطي/ وأعربت السفارة التركية عن أسفها لهذه 

 نطاق ها تعترف باملؤسسات املشكلة في التهامات، وشددت على "أن
ً
التفاق السياس ي الليبي وتدعم هذه املؤسسات فقط" وفقا

لنص البيان الصادر عن السفارة. ونوه بيان السفارة بأن املؤسسات التركية الرسمية وعلى رأسها مجلس األمة التركي مستعد 

نواب الليبيين املوقعين على بيان اتهامها بأن يأخذوا بعين العتبار للتعاون مع مجلس النواب الليبي. وطالبت السفارة التركية ال

 الليبية بحسب البيان.  –املوقف الحقيقي لتركيا والعمل معها لتطوير العالقات التركية 

بلس، كما قام السفير التركي لدى ليبيا " أحمد دوغان " بلقاء رئيس املجلس األعلى للدولة " عبد الرحمن السويحلي " في طرا

ودعا " السويحلي " تركيا إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، وبحث إمكانية فتح قنصلية تركيا في املنطقة 

الشرقية لتسهيل منح تأشيرات الدخول إلى تركيا في تلك املنطقة. وجدد السفير التركي دعم بالده لتفاق " الصخيرات" واعترافها 

 ة عنه، وشدد على عدم انحياز بالده ألي طرف من أطراف األزمة الليبية. باملؤسسات املنبثق

وقام خالل الشهر نائب رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق " عبد السالم كجمان " باستقبال وفد لعدد من املستشفيات 

استقبال وعالج املرض ى الليبيين  التركية، لبحث آليات التعاون املشتركة في قطاع الصحة بين ليبيا وتركيا، وتقديم خدمات

بتركيا. وأبدى الوفد التركي استعداده لتقديم جميع الخدمات من استقبال وعالج وتقديم الستشارات الفنية، باإلضافة إلى 

تزويد وزارة الصحة بحكومة الوفاق بكل ما تحتاجه من أدوية ومعدات طبية.  وقام خالل مارس مستشار وزارة األسرة 
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" فاتح كارجا"   -حكومية  –املجتمعية التركية " كنعان أونالن" ويرافقه منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية  والسياسات

 بزيارة مجمع الرعاية الشاملة لذوي الحتياجات الخاصة التابع لصندوق التضامن الجتماعي الليبي بمصراتة. 

 

 اإلغاثي بالجانب املتعلقة جهودها على ستحافظ كما عنه، املنبثقة املؤسساتو  الليبي، السياس ي لالتفاق دعمها تركيا ستواصل

 تركيا أن كما. ليبيا تشهدها التي لألوضاع نتيجة خانقة أزمات تعاني التي الليبية الصحية املؤسسات مساعدة في واإلسهام

 نيتها عن الشهر هذا طرابلس في لتركيةا السفارة إعالن بعد خاصة طبرق، في النواب مجلس مع اتصال قنوات فتح على ستعمل

 األطراف حساب على الليبية األزمة أطراف من طرف دعم بعدم املعلن موقفها تأكيد أجل من النواب، مجلس مع التواصل

 رئيس على الواضح مصر نفوذ ظل في خاصة تجاهها النواب مجلس موقف تغيير في تركياإخفاق  املتوقع من ولكن. األخرى 

  تركيا، مع حادة خالفات لديها مصر فإن معروف هو وكما صالح، عقيلة بالنوا مجلس
ً
 عالقاتها بتطبيع لها تسمح لن وغالبا

 املشاريع بعضباستكمال  واملرتبطة الرئاس ي املجلس مع أبرمتها التي التفاهمات تعزيز ستواصل تركيا أن كما. النواب مجلس مع

 بالبنية املتعلقة املشاريع على التركي الجانب سيركز ولكن بالبالد، األمنية األوضاع اراستقر  عدم من الرغم على ليبيا، في املتوقفة

 في إل تنفيذها يمكن ل والتي والتجارية والسياحية العقارية الستثمارات مثل األخرى  القطاعات حساب على والطاقة التحتية

 .بها السياس يالنقسام  حالةوانتهاء  ليبيا استقرار حالة
 

  

إصابة بين صفوف املدنيين خالل شهر مارس، نتيجة ألعمال عدائية  24أعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا عن توثيقها لـ

إصابات بجروح، ومن ضمن اإلصابات نساء وأطفال، بينهم ضحايا مدنيين سقطوا نتيجة الهجوم  4حالة وفاة و 20بينهم 

بعة ملجلس النواب على آخر معاقل وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي غرب مدينة بنغازي. وعبر املبعوث العنيف للقوات التا

األممي لدى ليبيا عن قلقله للتقارير املستمرة بشأن املدنيين العالقين وسط منطقة القتتال في بنغازي دون التمكن من 

اع بأن املحكمة الجنائية الدولية تتابع عن كثب تطورات األوضاع الحصول على الغذاء واملاء، وذكر " مارتن كوبلر" أطراف النز 

 لتغريدة املبعوث األممي على موقع تويتر. وعلى الرغم من أن " مارتن كوبلر " حث األطراف املسلحة في غرب 
ً
في بنغازي، وفقا

ن عن خطوات عملية وجدية لحماية بنغازي على توفير ممر آمن للمدنيين العالقين باملنطقة، إل أن البعثة األممية لم تعل

عن التصعيد العسكري في مناطق الهالل النفطي المتناع املدنيين باملنطقة. كما جدد " مارتن كوبلر" دعوته لجميع األطراف إلى 

حو وضمان حماية املدنيين واملنشآت النفطية، وجاءت دعوة املبعوث األممي متزامنة مع هجوم " سرايا الدفاع عن بنغازي " ن

مناطق الهالل النفطي. وعبر عن مساندته ملوقف املجلس الرئاس ي الذي أدان الهجوم. كما دعا املبعوث األممي إلى وقف إطالق 

 النار في العاصمة طرابلس التي شهدت اشتباكات عنيفة خالل شهر مارس عرضت حياة املدنيين للخطر. 
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مارس عن قلقها إزاء املعارك الدائرة بمنطقة الهالل النفطي، ودعت مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان أعربت خالل شهر 

أطرافها إلى احترام حقوق اإلنسان والقانون الدولي واتخاذ جميع الحتياطات لحماية املدنيين، وكشفت املفوضية عن تلقيها 

مال تعذيب واحتجاز رهائن للعديد من التقارير حول انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ارتكبها أطراف النزاع، شملت أع

واعتقالت تعسفية، وغارات واسعة النطاق على منازل املدنيين في مدن اجدابيا وبنغازي والبريقة وبشر، بحسب املفوضية 

األممية. واتهمت مفوضية األمم لحقوق اإلنسان، القوات التابعة ملجلس النواب بقيامها بمداهمات واسعة النطاق على منازل 

رجل وصبي من أبناء املنطقة بينهم أطفال  100ملؤيدي ومنتسبي سرايا الدفاع عن بنغازي، وطالت العتقالت أكثر من تزعم بأنها 

 عام وفق للتقارير األممية.    13لم تتجاوز أعمارهم 

املتحدة في كما عقد املبعوث األممي لدى ليبيا "مارتن كوبلر " خالل الشهر، عدة لقاءات مع عدد من السفراء بمقر األمم 

 نيويورك، ونقل قلقهم إزاء غياب العملية السياسية والقتتال الدائر في العاصمة الليبية، 

ناقش مع " السراج " الوضع األمني  إنهوعقب لقاء " مارتن كوبلر" مع رئيس املجلس الرئاس ي " فايز السراج " قال املبعوث األممي 

ية يجب أن تنفذ من أجل سكان العاصمة على حد تعبيره. كما اجتمع املبعوث الترتيبات األمن أنفي مدينة طرابلس، وأضاف 

األممي في العاصمة طرابلس برئيس املجلس األعلى للدولة " عبد الرحمن السويحلي". وعقب اللقاء أعلن املكتب اإلعالمي لرئيس 

شهدتها بنغازي خالل شهر مارس والنتهاكات  األممي التطورات امليدانية التي املبعوثاملجلس األعلى، أن رئيسه قد ناقش مع 

الجسيمة التي ارتكبها عدد من مسلحي وقيادات القوات التابعة ملجلس النواب في حق املدنيين وأسرى وجثث مقاتلي مجلس 

لنفي  شورى ثوار بنغازي، وأن تناقش هذه التطورات أمام املحكمة الجنائية الدولية. وسارع املبعوث األممي " مارتن كوبلر"

  تصريح املجلس األعلى للدولة، وقال إنه
ً
لم يناقش بنغازي واملحكمة الجنائية الدولية مع رئيس املجلس األعلى للدولة" وفقا

لتغريدة " كوبلر". وقام املوقع اإللكتروني للبعثة األممية للدعم في ليبيا، بنشر بيان أوضح فيه موقفه من انتهاكات حقوق 

 بآخر الشهر عبر " مارتن كوبلر " عن سروره ملباشرة " الجيش الوطني " التحقيق فيما وصفه بانتهاكات اإلنسان في ليبيا. لح
ً
قا

 لتغريدة املبعوث األممي على موقع تويتر. وجدد األخير موقفه املؤيد لتحرك قيادة عملية الكرامة 
ً
حقوق اإلنسان في بنغازي وفقا

ي، خالل مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة، واعتبر هذا التحرك بأنه "أمر متبع من للتعامل مع النتهاكات التي حصلت في بنغاز 

 وتقدمهم للعدالة"، يذكر أن قيادة القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب، قد 
ً
قبل جيوش العالم إذ يمكن لها أن تحقق أول

 ا بنغازي، ولم تصدر مواقف عملية بالخصوص. اكتفت بإصدار بيان واحد تطالب فيه بالتحقيق بالنتهاكات التي شهدته

أعلنت املفوضية األممية السامية لشؤون الالجئين أنه ل يوجد أخبار لديها عن إقامة مخيمات لالجئين بليبيا، وعبرت في نفس 

ألممية إلى لإلشراف على املخيمات بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة. ونوهت املفوضية ا املفوضية  الوقت عن استعداد

 صعوبة األوضاع األمنية في ليبيا وعدم قدرتها على بلوغ جميع مراكز احتجاز املهاجرين غير الشرعيين في ليبيا. 
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وفي إطار الجهود األممية ملتابعة قضية النازحين في ليبيا، قامت نائب املمثل الخاص لألمين العام لألمم املتحدة السيدة ماريا 

يس املجلس املحلي تاورغاء " عبد الرحمن الشكشاك"، وحضر اللقاء منسق الشؤون اإلنسانية بالبعثة ريبيرو بعقد لقاء مع رئ

األممية لدى ليبيا. وعدد من مسؤولي حكومة الوفاق الوطني، وعقب اللقاء زار الحضور مخيم النازحين من تاورغاء في منطقة 

 جميع لحق دعمه عن وعبر"  املشاشية"  قبيلة من بوفد جتماعبال  قيامه عن"  كوبلر مارتن " أعلن الفالح بطرابلس. كما

 .واحترام بأمان ديارهم إلى العودة في النازحين

ريبيرو"،  وضمن جهود البعثة األممية لتسريع تنفيذ اتفاق " الصخيرات" قامت نائب رئيس بعثة األمم املتحدة لدى ليبيا "ماريا

زيارة مدينة طبرق، والتقوا رئيس مجلس النواب " عقيلة صالح " ناقش الجانبان يرافقها منسق الشؤون اإلنسانية بالبعثة، ب

الرغم من التعقيدات التي تواجه تنفيذ اتفاق "  علىأنه األممي تطورات الوضع السياس ي في ليبيا، وأكدت نائب املبعوث 

 لتص
ً
 ريحاتها عقب اللقاء. الصخيرات" إل أنه يجب تحسين الوضعين القتصادي واإلنساني في ليبيا" وفقا

  

 التابعة املسلحة القوات سيطرة أثناء املدنيين من عدد وسقط قنفودة، في املحاصرين املدنيين أزمة انتهاء مارس شهر شهد

 للدعم األممية البعثة عجز تأكد األزمة وبانتهاء بنغازي، غرب في بنغازي  شورى مجلس مقاتلي معاقل آخر على النواب ملجلس

 أطراف ومطالبة اإلدانة بيانات بإصدار اكتفت قد املتحدة األمم تكون  وبذلك املنطقة، في للمدنيين الحماية توفير عن يبيال في

. األممية البعثة صورة على املوقف هذا يؤثر أن املتوقع ومن. العالقين املدنيين أزمة مدة طيلة املدنيين بحماية الشتباكات

 يحسم أن املتوقع ومن. األممية البعثة دعمته الذي الليبي السياس ي التفاق مخرجات تنفيذ في اجهوده تعثر مع بالتزامن خاصة

 تحقيق من يتمكن أن فإما لليبيا، له جديد خاص مبعوث تعيين من موقفه القادم الشهر خالل املتحدة لألمم العام األمين

 أن ستحاول  املتحدة األمم بعثة أن كما. كوبلر مارتن لحاليا األممي املبعوث لتثبيت يضطر أن أو جديد مرشح على أممي توافق

 احتجاز مراكز إلى باإلضافة بليبيا، مختلفة مناطق في النازحين لحتياجات اإلنسانية الستجابة مجال في جهودها تطور 

 في اإلنسان لحقوق  جسيمةال النتهاكات مرتكبي مالحقة األممية البعثة تحاول  أن املستبعد غير ومن. الشرعيين غير املهاجرين

 .الصخيرات اتفاق أساس على شاملة سياسية تسوية لتنفيذ املعرقلة الليبية األطراف بعض ضد سياسية ضغط كورقة ليبيا،

 

 موقف جاء املنطقة، في الستقرار لتحقيق ليبيا في للصراع حل إيجاد أهمية عن" تيلرسون  ريكس" األمريكي الخارجية وزير عبر

 بالده إن األمريكي الخارجية وزير وقال. واشنطن في الجهيناوي  خميس التونس ي الخارجية بوزير لقائه عقب األمريكي الوزير

 في تيلرسون  موقف جاء سرت، في الدولة تنظيم على القضاء في املرصوص البنيان وقوات الوطني الوفاق حكومة جهود تثمن

 في ليبيا بمشاركة األمريكي الوزير ورحب واشنطن، في عقد الذي الدولة تنظيم ضد الدولي فللتحال الثاني املؤتمر ضمن كلمته
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 املؤتمر في ليبيا مثل الذي سيالة محمد الوطني الوفاق بحكومة املفوض الخارجية بوزير األمريكي الخارجية وزير والتقى املؤتمر،

 املسؤولين من وعدد مكفارلند كاثلين األميركي، القومي ناألم مستشار بنائبة سيالة التقى كما واشنطن، في عقد الذي

 العربية القمة إلى المريكي الرئيس مبعوث غرينبالت، جيزن   عقد كما. ليبيا في األوضاع تطورات آخر معهم ناقش األمريكيين

  باألردن
ً
 حل جهود الجانبان ستعرضا مساهل، القادر عبد الجزائري  اإلفريقي التحادو  املغاربية الشؤون وزير مع اجتماعا

 .الليبية األزمة حل في بالده جهود الجزائري  الوزير واستعرض الليبية، األزمة

 في نفوذها بتوسيع لروسيا اتهاماته فالدهاوسر توماس أفريكوم أفريقيا في األمريكية القوات قائد مارس شهر خالل جدد كما

 األمريكية الدفاع وزارة في صحفي مؤتمر في فالدهاوسر وقال إنكارها، يمكن ل حفتر خليفة وبين بينها الصلة أن واعتبر ليبيا،

 مرتبطة روسية أنشطة وجود إلى األمريكي العسكري  املسؤول وأشار. لتصريحاته وفقا" املنطقة في األرض على روس يوجد" إنه

 العناصر ملتابعة الوطني الوفاق حكومة مع ةاملتحد الوليات تنسيق استمرار فالدهاوسر وأكد.  ليبيا في السالح وتجارة بالنفط

 200 إلى 100 بين ما تتراوح التي الصغيرة باملجموعات وصفهم والذين سرت من الفارين الدولة تنظيم أعضاء من املتبقية

 . عنصر

 سكنية مناطق في الدقة عالية جوية غارات شن إن فالدوهاسر قال ليبيا، في األرض على العسكري  األمريكي الوجود وعن

  يبدو فيما األرض، على محدودة فرق  وجود يستوجب
ً
. يحددها لم والتي بليبيا املواقع بعض في األمريكي التواجد على تأكيدا

 األزمة طرفي وعلى أحمر خط ليبيا في العسكري  الحل أن األمريكية الدفاع وزارة بمقر الصحفي مؤتمره في فالدوهاسر واعتبر

 مجلس بمثل من على إنه وقال والسراج حفتر في الصراع تشخيص ورفض تعبيره، حد على حوارال طريق عن اختالفاتهما حل

  اختالفاتهم لحل معا الجلوس الوفاق وحكومة والجيش النواب
ً
 الوليات قيام إلى أشارت التي األخبار وحول . لتصريحاته وفقا

 وجود فالدهاوسر أكد الليبي، والجنوب بالصحراء ديةالجها الجماعات تهديد ملواجهة النيجر في جوية قاعدة ببناء املتحدة

 مجالت في املتحدة الوليات ستساعد القاعدة أن واعتبر اإلنشاء، مرحلة في يزالون  ل أنهم إلى وأشار األمريكية القاعدة

 .اإلفريقية القارة عبر والستطالع واملراقبة الستخبارات

 اإلدارة موقف على تحافظ وهي الليبية، القضية إزاء الوضوح في ترامب دونالد مريكياأل  الرئيس إدارة سياسة مالمح بدأت

 التنسيق استمرار إلى باإلضافة. أممية برعاية الصخيرات في املوقع اللليبي السياس ي لالتفاق الداعم السابقة األمريكية

 يمثلها التي األمنية التحديات ملواجهة الجزائرو  تونس وخاصة الليبي الجوار دول  مع املستوى  رفيع والستخباراتي العسكري 

 القوات لصالح فاعل كالعب الليبية األزمة خط على روسيا دخول  حيال األمريكي املوقف أن كما. ليبيا في الوضع تردي استمرار

 قوات في سواء أمريكيين عسكريين ملسؤولين املتواصلة التصريحات خالل من يتضح بدأ النواب، ملجلس التابعة املسلحة

 تطالب الذي السياس ي املسار على الليبية األزمة أطراف ألحد روسيا تأييد خطورة من تحذر والتي بالبنتاغون، أو األفريكوم
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 جديدة سياسة القادمة األشهر خالل األمريكي الرئيس يبلور  أن املستبعد غير ومن. الليبية األزمة لحل باتباعه املتحدة الوليات

 الرئاس ي للمجلس املتحدة الوليات دعم أن كما. الصخيرات اتفاق لتنفيذ الحالية الجهود فشلت حال في ليبيا، بخصوص

 في ونجاحه الليبي التراب كامل على الفعلية السيطرة من يتمكن حتى دعمه في واإلقليمي الدولياإلجماع  استمر طاملا سيتواصل

 ولن. ليبيا في الروس ي النفوذ اتساع ظل في خاصة سيتواصل األوروبيين مع األمريكي التعاون  أن كما. الليبية املؤسسات توحيد

 محلية جهادية مجموعات تستهدف دقيقة استخبارية وأعمال محدودة جوية بضربات القيام  عن املتحدة الوليات تتوقف

 من طيار بدون  طائرات نطالقبا األمريكيين واعتراف النيجر، في أمريكية جوية قاعدة إنشاء عن اإلعالن بعد خاصة .وإقليمية

 .ليبيا داخل مواقع لستهداف تونس

 الخارجية وزير السراج والتقى موسكو، الروسية العاصمة بزيارة مارس، شهر خالل السراج فايز الرئاس ي املجلس رئيس قام

 الخارجية وزير وقال. بغدانوف ميخائيل األوسط الشرق  إلى الروس ي واملبعوث الخارجية وزير ونائب لفروف، سيرجي الروس ي

 وإمكانيات قدرات يمتلك موحد جيش ولها قوية مؤسسات على تعتمد موحدة، دولة ليبيا ترى  أن تريد بالده، إن الروس ي

 منتوروف، دنيس الروس ي والتجارة الصناعة وزير موسكو في الرئاس ي املجلس رئيس التقى كما. لفروف تعبير حد على متطورة

 بين والتعاون  التفاقيات تفعيل إلى باإلضافة املتوقفة، للمشاريع واستكمالها ليبيا، في الروس ي السثتمار فرص الجانبان ناقش

 للشرق  الروس ي املبعوث أجرى  كما. التحتية البنية ومشاريع التجاري  والتبادل والغاز والنفط الطاقة مجالت في البلدين

 الرئيس مبادرة الجانبان ناقش الجهيناوي  خميس التونس ي الخارجية يربوز  هاتفيا اتصال بوغدانوف ميخائيل األوسط

 . التونسية للمبادرة بالده دعم عن الروس ي املسؤول وعبر. الليبية األزمة لحل السبس ي الباجي التونس ي

 لألنباء رويترز لوكالة صحفية بتصريحات الروسية األمنية(  بي. إس. آر)  مجموعة رئيس كرينيتسين أوليج أدلى مارس، وخالل

 الليبية األراض ي على املاض ي الشهر حتى عملوا قد الروسية الجنسية يحملون  املسلحين األمنيين املتعاقدين من عدد إن فيها قال

 وأنه تجاري، ترتيب وفق كان الروس املسلحين وجود إلى كرينيتسين وأشار. الكرامة عملية قوات لسيطرة الخاضعة املناطق في

 وعلق الروسية، الشركة استأجرت التي الليبية الجهة هوية أو املهام هذه طبيعة عن يفصح ولم مهامهم إنهاء عدب بسحبهم قام

 املجموعة رئيس يفصح ولم. علمها أو موسكو موافقة بدون  ليحدث يكن لم الروس األمنيين املتعاقدين تواجد بأن أمنيون  خبراء

لعتداء  تعرضوا لو مسلحيه إن قال ولكنه حفتر، لخليفة مناوئة ليبية افأطر  أي مع اشتباكات حدوث عن الروسية األمنية

 . لرويترز تصريحاته بحسب أرواحهم لحماية للمعركة دخلوا لكانوا

 النائب نفى ليبيا، في لها عسكرية قواعد إنشاء روسيا نية عن تحدثت التي واألمريكية األوروبية التصريحات على رده معرض وفي

 عسكرية قواعد لنشر خطط لروسيا يكون  أن جباروف فالديمير الروس ي التحاد بمجلس الدولية الشؤون جنةل لرئيس األول 

 هو لروسيا الرئيس ي الهدف أن جباروف وأضاف. قوله حد على الصحة من أساس له ليس األمريكي القلق إن وقال ليبيا، في
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  ليبيا، في السالم تحقيق
ً
 لوكالة لتصريحاته وفقا التجاه، هذا في روسيا مع بالتعاون  ةاملتحد الوليات قيام ضرورة مؤكدا

 العملية لدعم موسكو دعم على األوسط للشرق  الروس ي املبعوث" بوغدانوف ميخائيل" وأكد. لألنباء الروسية نوفوستي

 املسلحة قواتال قائد مبعوث البدري  الباسط لعبد استقباله بعد بوغدانوف تصريحات جاءت ليبيا، في القائمة السياسية

 الهالل مناطق إلى بنغازي  عن الدفاع سرايا تقدم عقب سريعة زيارة في موسكو زار والذي حفتر خليفة النواب ملجلس التابعة

 الذي الروس ي البيان وشدد. منها النواب ملجلس املوالية القوات انسحاب بعد النفطية املوانئ من عدد على وسيطرتها النفطي

 واملجموعات األساسية السياسية القوى  جميع عن ممثلين بمشاركة شامل حوار ترتيب أهمية على بانالجان لقاء بعد صدر

  واملناطق القبائلية
ً
 . للبيان وفقا

 بغرب جوية قاعدة في خاصة قوات يبدو فيما األخيرة األيام في نشرت روسيا أن ودبلوماسية ومصرية أمريكية مصادر كشفت

 لقوات نشر أي إن قالوا والدبلوماسيين األمريكيين املسؤولين أن" رويترز" نشرته تقرير ذكرليبيا. و  مع الحدود قرب مصر

 عن الدفاع سرايا هاجمت عندما لنتكاسة تعرض الذي" حفتر خليفة“لـ  دعم محاولة إطار في يكون  قد القبيل هذا من روسية

 .النفطي الهالل بمنطقة مارس من الثالث يوم قواته بنغازي 

 وتأكيد روس ي نفي بين ليبيا، شرق  مناطق في الروس ي الوجود حقيقة حول  والتصريحات األنباء مارس شهر خالل وتضاربت

 قوات نشرت قد روسيا أن وأخرى مصرية هويتها، عن الكشف عدم فضلت أمريكية مصادر كشفت ولقد وأمريكي، أوروبي

  نفته الذي األمر وهو ليبي،ال الحدود من بالقرب البالد غرب في مصرية جوية قاعدة في خاصة
ً
  ،موسكو لحقا

 ل ووهمية مضللة أخبار بأنها املعلومات هذه وصفت أنها إل املعلومات هذه على الرد في الروسية الدفاع وزارة تأخر ورغم

 على بيأجن جندي أي وجود املصرية املسلحة القوات باسم املتحدث الرفاعي تامر العقيد نفى جانبه ومن. الهتمام تستحق

  املصرية األراض ي
ً
 بالتواجد املتعلقة املعلومات على التعليق األمريكي الجيش رفض كما. لبالده بالنسبة سيادة مسألة إنها قائال

 باسم املتحدثة زاخاروفا أعلنت ماريا واملواقف التطورات هذه من أيام وبعد.  حفتر خليفة قوات دعم لصالح باملنطقة الروس ي

 من غيرها أو عسكرية مساعدات تقديم بشأن ليبيا من محددة طلبات أي ستدرس بالدها أن لروسيةا الخارجية وزارة

 السياسية القوى  مختلف مع للتعاون  بالدها قيام عن الروسية املتحدثة وعبرت الليبي الجانب من ورودها حال في املساعدات

 . أزمتها تسوية على للمساعدة ليبيا في

 في نفوذها بتوسيع لروسيا اتهاماته تجديد" فالدهاوسر توماس" الجنرال أفريقيا في األمريكية قواتال قائد تجديد مارس وشهد

 الوليات قلق من سيزيد األمر هذا أن وأضاف إنكارها، يمكن ل حفتر وخليفة روسيا بين صلة وجود إن فالدهاوسر وقال ليبيا،

 اإلنكار رغم ليبيا أرض على روس مسلحين وجود األمريكي العسكري  ملسؤولا وأكد ليبيا، في املتزايد الروس ي الدور  إزاء املتحدة

 .التواجد لهذا الروس ي
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 عنه نقل ما بحسب حفتر، لخليفة حصري  دعم تقديم بالده نفي لفروف سيرجي الروس ي الخارجية وزير الشهر خالل وجدد

 له أكد قد لفروف إن اإليطالي الوزير وقال يران،الوز  جمع هاتفي اتصال بعد" ألفانو أنجيلينو" اإليطالي الخارجية وزير

 إيطاليا إيمان الروس ي للجانب نقل أن صحفية تصريحات في ألفانو وأضاف. ليبيا في شاملة بسياسة التمسك روسيا استمرار

 مبعوث تعيين زمةأل  استمرار وفي.  تصريحاته بحسب الوطني الوفاق حكومة في املمثلة الشرعية بالحكومة واعترافها ليبيا بوحدة

 سالم للفلسطيني املتحدة لألمم العام األمين ترشيح على املوافقة املتحدة الوليات رفضت عندما بدأت والتي لليبيا، جديد أممي

  لليبيا أمميا مبعوثا لتعيينه إسرائيلي رفض على بناء فياض،
ً
 رفضت روسيا أن إعالمية مصادر وأفادت. ليبيا لدى لبعثتها ورئيسا

  ولكوكس ريتشارد األملاني - األمريكي الدبلوماس ي حترشي
ً
  أمميا مبعوثا

ً
  جديدا

ً
 .كوبلر ملارتن خلفا

 

 تمارس أن املتوقع غير من ولكن عنه، املنبثقة واملؤسسات الليبي، السياس ي لالتفاق املعلن دعمها روسيا تواصل أن املتوقع من

 
ً
 التي التونسية باملبادرةاللتزام  األخير رفض حال في حفتر خليفة النواب ملجلس التابعة املسلحة القوات قائد على ضغوطا

 بمجالت املرتبطة القتصادية مصالحها لتأمين ستسعى روسيا أن كما. الصخيرات اتفاق على مستند سياس ي حل لتنفيذ تسعى

  املض ي عن تتراجع لن روسيا أن كما. والتسليح النفط
ً
 لسيطرة الخاضعة املناطق في تخباراتيواس عسكري  نفوذ تأمين في قدما

 لضمان بمصر، الوثيقة عالقتها مع بالتوازي  الجزائر مع تعاونها من ستعزز  روسيا أن كما. النواب ملجلس التابع الوطني الجيش

 بعد اصةخ ليبيا، في املتحدة الوليات إزاء للتصعيد مرشح الروس ي املوقف أن كما. أفريقيا شمال في املتصاعد نفوذها تأمين

 روسيا أن كما .املتحدة والوليات الغربية الدول  ترعاه الذي السياس ي املسار عرقلة بعدم للروس األمريكية التحذيرات

 النواب ملجلس التابعة القوات قائد مع الوثيق تعاونها انحسار استمرارها، يعني ل ولكن الرئاس ي، باملجلس اتصالتها ستواصل

  .حفتر خليفة
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 الحالة الأمنية .3

ضراوة في ميادين القتال. ففي فجر اليوم الثالث  2017لم يمهل شهر مارس الليبيين كثيرا ليثبت أنه سيكون أكثر أشهر عام 

من الشهر تقدمت سرايا الدفاع عن بنغازي انطالقا من منطقة الجفرة صوب املوانئ النفطية لتبسط سيطرتها على مدينتي 

سدرة ورأس لنوف، وتتراجع القوات التابعة لخليفة حفتر نحو مدينة البريقة. وصاحب تقدم سرايا الدفاع عن بنغازي ال

إخرجهم بيانا أوضحوا فيه الغرض من تحركهم العسكري؛ وهو العودة إلى مدينة بنغازي وإرجاع املهّجرين منها إلى بيوتهم. 

م
ّ
املوانئ النفطية منهم. غير أن سيطرة السرايا لم تصمد إل عشرة أيام قبل أن  وطالبت السرايا املجلس الرئاس ي سرعة تسل

تستعيد قوات الجيش التابع للنواب مدينتي رأس لنوف والسدرة بعد معارك عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى وأسرى من 

 .الطرفين، وانسحبت السرايا إلى معقلها في الجفرة

بين كتائب  -بعد أحداث الهالل النفطي بيوم-بلس اندلعت اشتباكات عسكرية عنيفة وفي غرب البالد وتحديدا العاصمة طرا

موالية لحكومة الوفاق الوطني جميعها من طرابلس، وكتائب موالية لحكومة اإلنقاذ الوطني تمثل مجموعات من مصراتة القوة 

يوم الخميس السادس عشر من مارس بعد اتفاق  األكبر منها. استمرت الشتباكات لقرابة الثالثة أيام متواصلة وانتهت صبيحة

عن مدينتي مصراتة وطرابلس ومجلسيها البلديين، وأسفرت عن  وممثلينبرعاية املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني، 

سيطرة الكتائب املوالية للرئاس ي على قصور الضيافة وغابة النصر وحي األندلس ومقرات أخرى، وانسحاب القوات األخرى 

و صالح الدين ومناطق محيطة بها وإلى طريق املطار. وشهدت املدينة إغالقا لعدد من الشوارع الرئيسة في بعض املناطق نح

 .وأقفلت جل املحال التجارية أبوابها طيلة أيام الشتباكات املسلحة

طالبة بإسقاط مجلس وبعد اشتباكات طرابلس شهدت مدينة مصراتة توترات أمنية ومظاهرات رافضة للمجلس الرئاس ي وم

مصراتة البلدي ومجلس املدينة العسكري، وأعلن عدد من قادة الكتائب العسكرية في مصراتة عن تحذيرهم للكتائب التابعة 

للرئاس ي وما قامت به من سيطرة على بعض املقرات واملواقع، داعية إياها إلى النسحاب منها وأنها ل تعدو إل أن تكون 

في تطور لفت اقتحم محتجون غاضبون رفقة مسلحين مقر مجلس بلدي مصراتة احتجاجا على مجموعات إجرامية. و

 .توجهاته، كما تناقلت وسائل إعالم خبر اقتحام قوات عسكرية في طرابلس ملقر املجلس الرئاس ي

ازي املحاصرة في وفي بنغازي التي تستمر فيها الحرب منذ ثالث سنوات إل شهرين قامت بقايا قوات مجلس شورى ثوار بنغ

( وتعاني من نقص في الغذاء والدواء؛ بعملية عسكرية كسرت فيها الطوق املفروض عليها واستطاعت 12العمارات الصينية )

كيلو متر، وخسر الشورى عددا من مقاتليه في العملية  15النفاذ نحو منطقتي الصابري وسوق الحوت اللتان تبعدان قرابة 

د قوات عملية الكرامة. وقامت قوات الجيش التابع للنواب بعمليات تمثيل ببعض الجثث أبرزها مع سقوط أسرى من طرفه عن

جثة جالل مخزوم باإلضافة إلى عمليات تصفية مباشرة ألسرى قبض عليهم في قنفودة. أما درنة فقد استمر الحصار املضروب 
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رار الغارات الجوية على مواقع مجلس شورى مجاهدي درنة عليها من قبل القوات التابعة للقيادة العامة برئاسة حفتر مع استم

 .ووقعت اشتباكات سقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين

وفي خطوة ل تتكرر كثيرا قامت سرايا الدفاع عن بنغازي بمبادلة ثالثة أسرى تابعين لقوات حفتر كانت قد أسرتهم في معارك 

قوات الجيش التابع للنواب أثناء عملية خروج من تبقى من مقاتلي شورى بنغازي املوانئ النفطية؛ بستة نساء وقعن في قبضة 

 .من قنفودة

وتعاني البالد منذ أكثر من سنتين أوضاعا صعبة في ملف الهجرة غير القانونية وهو ما أثر سلبا على دول الجوار ودول أوروبا 

لوطني محمد علي بشر أحمد رئيسا لجهاز الهجرة غير بشكل خاص. وفي خطوة جديدة كلف وزير الداخلية بحكومة الوفاق ا

الشرعية، وبعث املجلس الرئاس ي مدير إدارة السواحل ورئيس الغرفة الليبية اإليطالية املشتركة طارق شنبور على رأس وفد 

وعة تواصل إلى إيطاليا لتفعيل مذكرة التفاهم الليبية اإليطالية بخصوص مكافحة الهجرة غير القانونية. كذلك حثت مجم

عقب اجتماع روما على أهمية عمل أوروبا مع دول شمال أفريقيا بشكل استراتيجي ملكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية والحد 

 .من خطرها على الدول املعنية

نية لم يختلف شهر مارس عن سابقيه في استمرار فوض ى املجموعات املسلحة بشقيها املنخرطة في الشأن العام للدولة واملع

منها بالجريمة والتهريب. كذلك ل تزال دول الجوار تحذر من خطر بقايا تنظيم الدولة في ليبيا ل سيما بعد الهزائم الكبيرة التي 

مني بها التنظيم في سوريا والعراق ما يرجح أن تكون ليبيا مالذا آمنا للفارين من هناك، نظرا للفوض ى الواقعة في طول البالد 

 .وعرضها

مجحفل بإمرة محمد بن نائل التابع لقيادة خليفة حفتر عن  12ور جديد للخارطة األمنية في الجنوب الليبي أعلن اللواء وفي تط

إطالق عملية الرمال املتحركة للسيطرة على قاعدة تمنهنت العسكرية وبوابة قويرة املال شمال مدينة سبها وأنها تنتظر أوامر 

طرة القوة الثالثة لحماية الجنوب على هذين املوقعين في ظل ارتفاع حدة التوترات بين القيادة العامة للهجوم، وتستمر سي

 .املتصارعين في مناطق الجنوب املختلفة

أكدت تصريحات قائد القوات األميركية في أفريقيا )أفريكوم( التي أبان فيها عن وجود قوات روسية في ليبيا تدعم قوات خليفة 

في البالد؛ ما كان يتوقعه كثيرون بعد زيارة البارجة الروسية للمياه اإلقليمية الليبية وزيارة حفتر لها حفتر لتغيير مسار األمور 

من بداية تعاون مشترك بين روسيا وخليفة حفتر. كما قال قائد قوات أفريكوم الجنرال توماس والدهاوزر إن مسالة النفوذ 

ن لحظت بعض األنشطة التجارية تتعلق بالنفط أو بمبيعات السالح، الروس ي في ليبيا هي األكثر أهمية، وأوضح أن واشنط

 .مشيرا إلى أنها تسعى لفهم ذلك
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من املرجح أن يستمر التوتر العسكري بين املحسوبين على الكرامة واملحسوبين على فجر ليبيا قائما بشدة في املدة القادمة،  

األخرى ل سيما مع تهديدات قوات الجيش التابع للنواب املتكررة بالهجوم على بل قد تقع مناوشات واشتباكات بين الفينة و 

قاعدة الجفرة وقاعدة تمنهنت ومواقع أخرى. كذلك يبقى محتمال عودة القتال إلى منطقة خليج سرت للسيطرة على املوانئ 

 .د تراجعها من رأس لنوف والسدرةالنفطية مع ورود معلومات عن نية سرايا الدفاع عن بنغازي إعادة الكرة من جديد بع

أما في بنغازي فليس من املتوقع أن تتوقف العمليات العسكرية في املدينة بين قوات عملية الكرامة وشورى بنغازي بعد تجمع 

مقاتلي األخير في منطقتي الصابري وسوق الحوت، إل أن طبيعة املكان الذي سيشهد املعارك القادمة تختلف عن مناطق 

ة والقوارشة والهواري وغيرها، إذ تمتاز مناطق البالد والصابري بكثرة البنايات املتالصقة ما قد يعني قدرة قوات الشورى قنفود

 .على الصمود لوقت قد يطول عكس ما تتوقعه قوات الكرامة

 ينه   ملجلس الرئاس ي لموفي طرابلس أيضا تظل إمكانية تجدد الشتباكات واردة بقوة في أي وقت، إذ إن التفاق الذي رعاه ا

الخالف بين الفصائل وظلت األصوات املعارضة عالية. وبالعموم فإن استمرار الوضع األمني املنفلت والهش سوف تكون السمة 

األبرز في الفترة القادمة، وهو ما يدعمه سير الوضع في األشهر والسنوات املاضية، مع غياب أي خطوات حقيقية ملخرج مقنع 

 .تنازعة في البالدللتيارات امل

 

استطاعت قوات سرايا الدفاع عن بنغازي السيطرة بشكل مفاجئ على منطقتي السدرة ورأس لنوف في الثالث من شهر مارس  

عسكرية ما أربك قوات الجيش التابع للنواب ودفعه إلى النسحاب إلى مدينة البريقة. وأعلنت السرايا عن أن هذه العملية ال

التي أطلقتها ل تهدف إلى السيطرة على املوانئ النفطية إنما هدفها العودة إلى بنغازي وإرجاع املهّجرين منها إليها. وطالبت قوات 

السرايا بشكل متكرر في بياناتها وتصريحات قياداتها؛ املؤسسة الوطنية للنفط واملجلس الرئاس ي بتسلم املوانئ منها وهو ما تم 

  .يا بتسلم إدريس بوخمادة املكلف من قبل املجلس الرئاس ي بإمرة حرس املنشآت النفطية؛ مليناء رأس لنوف والسدرةلحقا شكل

واستطاعت قوات السرايا خالل عملية العودة إلى بنغازي أسر عدد من املقاتلين التابعين لقوات حفتر، وتوقف العمل باملوانئ  

ا. وقبل أن تستعيد قوات الجيش التابع للنواب السيطرة على رأس لنوف والسدرة النفطية إثر سيطرة قوات السرايا عليه

كثفت من طلعاتها الجوية العسكرية على مواقع سرايا الدفاع واستهدفتها في مرات مختلفة سقط على إثرها عدد من القتلى 

ا من عدة محاور نجحت من خالله في الجيش هجوما بريا وجوي قوات والجرحى. وفي الثالث عشر من شهر مارس املاض ي نفذت

 .تشتيت قوة السرايا وإجبارها على النسحاب إلى قاعدة الجفرة ومدينة هون 

وفي مساء يوم اإلثنين املوافق الثالث عشر من مارس اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة حي األندلس شمال غرب مدينة 

واملوالية لحكومة الغويل وكتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري  طرابلس بين كتيبة نوري فريوان التابعة لوزارة الدفاع
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التابع لداخلية حكومة الوفاق واملوالي للمجلس الرئاس ي، واتهمت كتيبة فريوان مجموعة التاجوري بالهجوم عليها عند املصرف 

قرجي وقرقارش وغوط الشعال  التجاري الوطني واعتقال بعض منتسبيها، وتوسعت املعارك لتشمل قصور الضيافة ومناطق

والهضبة وصالح الدين وغيرها وانتهت ببسط القوات املوالية للرئاس ي سيطرتها على قصور الضيافة إثر انسحاب األمن الرئاس ي 

 .إلى صالح الدين وإصابة رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني خليفة الغويل إصابات خفيفة

، رعاه املجلس الرئاس ي وممثلون عن مصراتة وطرابلس ومجلسيها البلديين، توقفت الشتباكات بعد اتفاق صباح يوم الخميس

مين بتأمن طرابلس أومديرية  301تكليف الكتيبة وعدد من أمراء تشكيالت مسلحة من طرابلس ومصراتة. ونص التفاق على 

الحرس وتكليف وزارة العدل  مينأتكليف قوة الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل بتإضافة إلى وزارة الداخلية مقر 

مدة ل ي فمن طرابلس خروج كل الكتائب والتشكيالت المسلحة والعمل على مين وحماية مقر قصور الضيافة. أالرئاسي بت

 .مايو 30تتجاوز 

 12في تطور لفت جاء بعكس ما كان متوقعا من األحداث، قامت قوات مجلس شورى ثوار بنغازي املحاصرة في عمارات الـ

من مارس حيث اخترقت قوات الشورى مع  18صباح الـمفاجئة ع العمارات السكنية في قنفودة(؛ بعملية عسكرية )مشرو 

العائالت املتبقية الحصار املضروب عليها واستطاعت املجموعة األكبر منها الوصول إلى منطقتي الصابري وسوق الحوت، ووقع 

رى وعدد من األسرى بينهم نساء وأطفال. وبعد دخول قوات الجيش التابع في هذه العملية قرابة العشرين قتيال في صفوف الشو 

للنواب آلخر معاقل مجلس الشورى في قنفودة قامت بنبش عدد من القبور وإخراج الجثث املدفونة ومنها جثة القائد بشورى 

طريق املطار، كذلك قامت بحرق  بنغازي جالل مخزوم وقامت بالتمثيل بها وتعليقها لعدة أيام على أسوار معسكر الصاعقة في

عدد من الجثث املوجودة في محيط املنطقة، إضافة إلى تصفيات جسدية مصورة لعدد من أسرى شورى بنغازي، قامت بها 

 .قوات الصاعقة على رأسها محمود الورفلي

ئح متعددة داخليا وأثارت عمليات نبش القبور وحرق الجثث والتمثيل بها ردود فعل غاضبة ومستهجنة من أطياف وشرا

وخارجيا، حيث أعلن املجلس األعلى للدولة عن نيته مخاطبة املحكمة الجنائية الدولية ومجلس األمن لفتح تحقيق بشأن 

الجرائم التي وقعت في بنغازي، وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الجيش ربما ارتكبت جرائم حرب وطالبت القيادة العامة 

 .بفتح تحقيق في الجرائم

بإمرة محمد بن نائل استعداده للسيطرة على قاعدة تمنهنت العسكرية وبوابة قويرة املال  12في الجنوب الليبي أعلن اللواء 

شمال سبها في عملية أطلق عليها اسم الرمال املتحركة، وأنه ينتظر صدور األوامر من القيادة العامة برئاسة خليفة حفتر 

ة املمتدة بين الجفرة ومدينة سبها منطقة عمليات عسكرية. وأكدت القوة الثالثة لحماية لتنفيذ ذلك. وأعلن اللواء املنطق

الجنوب في غير ما موضع استمرار سيطرتها على القاعدة والبوابة وأن قوات بن نائل لم تسيطر عليهما رغم وقوع مناوشات 

املساندة، وبرر  32رة املال ملديرية أمن سبها والكتيبة واشتباكات بين الفينة واألخرى، وقامت القوة الثالثة بتسليم بوابة قوي

 .والقوة الثالثة 12مدير مديرية أمن سبها أن هذه الخطوة تأتي لتجنيب وقوع اشتباكات مسلحة بين اللواء 
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ار بدأ شهر مارس باشتباكات وصفت بالعنيفة بمحوري الظهر الحمر والحيلة بمحيط مدينة درنة بين غرفة عمليات عمر املخت

التابعة لحفتر ومجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها وقع خاللها قتلى وجرحى. واستمر حصار قوات الجيش التابع للنواب 

ملدينة درنة وصاحب ذلك غارات وطلعات جوية طيلة الشهر. وأعلنت غرفة عمليات عمر املختار سكان مدينة درنة املجاورين 

نهم وبيوتهم كي ل يكونوا هدفا للقصف. كذلك أعلنت قوات الجيش تقدمها في محور ملن وصفتهم باإلرهابيين بالخروج من أماك

الظهر الحمر وسيطرتها على مواقع جديدة وقتلها ألفراد من شورى درنة إل أن مجلس الشورى أعلن أنه استطاع صد الهجوم 

 .وأنه أوقع خسائر بشرية ومادية في صفوف القوات املهاجمة

 

جيش التابع للنواب على الحسم العسكري للمعركة في بنغازي ل سيما بعد النتصارات األخيرة التي حققتها، تصر قوات ال 

وتعمل على تشديد حصارها ملنطقتي الصابري وسوق الحوت وتكثف من طلعاتها الجوية على املنطقة مع قصف جوي مستمر. 

الكرامة ما تزال بعيدة عن إطالق عملية عسكرية كبيرة للدخول إلى ويسير الوضع في مدينة درنة على نفس املنوال إل أن قوات 

املدينة واجتياحها، وتكتفي في الوقت الراهن بالحصار والقصف الجوي واملناوشات من حين آلخر. وقد تشهد األيام املاضية 

 .خال حفتر ضمنهمحاولت للحل السلمي في درنة مع الدعم الدولي املكثف مؤخرا نحو دعم التفاق السياس ي وإد

 

يحذر املسؤولون الغربيون واألفارقة في مجال مكافحة اإلرهاب؛ من إمكانية عودة تنظيم الدولة في ليبيا، بعد الهزائم التي مني  

بها في سوريا والعراق وسرت، مستغال حالة الفوض ى والفراغ السياس ي الذي تعيشه البالد، فضال عن استمرار النقسام 

وانتشار الكتائب املسلحة في البالد. ل سيما مع حالة الفراغ األمني الشديد وغياب الدولة في مناطق جنوب البالد وقدرة 

 .املجموعات الراغبة في التنقل بين عديد من الدول الحدودية مع ليبيا والتي توجد بها مجموعات دينية متشددة

ية جديدة جنوب البالد للمساعدة على تأمين حدودها مع مالي والنيجر وليبيا، وأعلنت الجزائر هذا الشهر أنها فتحت قاعدة جو 

وذكر رئيس القيادة األمريكية في أفريقيا )افريكوم(، الجنرال والدهاوزر، أن تعدد الكتائب والعالقات السيئة بين شرق وغرب 

 .من ليبيا إلى أوروبا وأماكن أخرى ليبيا، فاقم الوضع األمني وسمح بتحرك املقاتلين األجانب وتدفق املهاجرين 
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تظل إمكانية تحقق التخوفات املحلية والغربية من عودة تنظيم الدولة إلى الظهور في ليبيا قائمة ومتوقعة، إل أنه قد يكون  

ل الجوار من وضع من الصعب التنبؤ باملوعد والكيفية واملناطق الحاضنة. وليس من الظاهر أن تستطيع السلطات املحلية ودو 

 .حلول للوضع األمني الهش في ليبيا لقطع الطريق أمام إمكانية عودة التنظيم في ليبيا من جديد

 

 

 كلف وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني محمد علي بشر أحمد رئيسا لجهاز الهجرة غير الشرعية، وبعث املجلس الرئاس ي 

مدير إدارة السواحل ورئيس الغرفة الليبية اإليطالية املشتركة طارق شنبور على رأس وفد إلى إيطاليا لتفعيل مذكرة التفاهم 

الليبية اإليطالية بخصوص مكافحة الهجرة غير القانونية. كذلك حثت مجموعة تواصل عقب اجتماع روما على أهمية عمل 

 .راتيجي ملكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية والحد من خطرها على الدول املعنيةبشكل است ريقيافإأوروبا مع دول شمال 

وقال وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة إن عملية صوفيا بدل أن تساهم في الحد من الهجرة غير 

رين معاناة الصعاب واملخاطر في البحر القانونية، قامت بتشجيع املهاجرين عليها، وذلك أن عملية صوفيا وفرت على املهاج

األبيض املتوسط حيث تقوم زوارق عملية صوفيا بنقل املهاجرين إلى أوروبا بأمان بعد إنقاذهم. ويرى سيالة أن ذلك يصعب 

مراقبة من دور ليبيا في الحد من الهجرة. ورأى سيالة أن الحل األمثل هو إحداث تنمية اقتصادية في بلدان املهاجرين األصلية و 

 .الحدود بشكل جيد

مهاجرا غير قانوني رفضوا الصعود إلى القارب الذي  22وذكر الهالل األحمر الليبي أن مهربين في مدينة صبراتة قاموا بقتل 

. وتستمر عمليات تهريب املهاجرين وتسهيل وقتئذسيقلهم إلى أوروبا يوم الثامن من مارس املاض ي؛ بسبب سوء األحوال الجوية 

 .م إلى ليبيا ومغادرتهم لها نحو أوروبا عن طريق شبكات التهريب املنظم وبعض املجموعات املسلحة املنتشرة في البالدتوافده

والتقى مدير عام املنظمة الدولية للهجرة وليام سوينج مع رئيس املجلس الرئاس ي فائز السراج لنناقش كيفية مساعدة ليبيا في 

غير القانونية، وبين السراج أن ليبيا تفعل ما بوسعها ملساعدة املهاجرين املوجودين على  التعامل مع قضية النازحين والهجرة

األراض ي الليبية، وأن ليبيا ترفض فكرة توطينهم في ليبيا. وأكد سوينج أن التوطين في ليبيا أمر مستبعد وأن الحل يكمن في إرجاع 

 .املهاجرين إلى بلدانهم ودعم تلك البلدان اقتصاديا

، 2017قبالة السواحل الليبية ملهاجرين غير قانونيين منذ بداية عام  ق لت منظمة الهجرة الدولية قرابة الستمائة حالة غر وسج

 مهاجرا آخرين قبالة السواحل الليبية 140 ق وفي شهر مارس الحالي سجلت حادثة غر 

ألمنية، حيث تستمر عمليات التهريب املنظم عبر من الناحية ا السيئما يزال الوضع في املنافذ واملناطق الحدودية على وضعه 

الحدود الشرقية والغربية والجنوبية للبالد كما في السابق، ودعا وزير الحكم املحلي بحكومة الوفاق بداد قنصو عددا من 
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ا، ملحاولة تحقيق عمداء البلديات في املنطقة الغربية لجتماع حول وضع املنافذ الحدودية األمني والصعاب التي تواجه العمل به

 .تقدم ملموس بالخصوص

وعشرون مليون دينار من الوقود املدعوم عن طريق  22وكشفت لجنة أزمة الوقود والغاز في الجنوب عن تهريب ما قيمته 

ارب الحدود واملنافذ الجنوبية منذ مطلع شهر مارس. وذكرت اللجنة أن هذه الكميات تم تهريبها إلى دول تشاد والنيجر وأن ما يق

 .محطة متورطة في عمليات التهريب ولذلك جرى توقيف تزويدها بالوقود إلى أجل آخر 27عن 

 

 

بالرغم من الجهود املبذولة محليا ودوليا للحد من مخاطر الهجرة غير القانونية إل أن العوائق ما تزال عصية على الزوال  

د الدولية منفردة لن ترتقي إلى الحد املطلوب ملعالجة هذا امللف الشائك والتفكك، وإضافة إلى الضعف األمني املحلي فإن الجهو 

 .واملعقد واملؤرق لدول كثيرة

 

 

  

عنصر  3000أصدر املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني قراًرا بتشكيل قوة عسكرية لحفظ األمن في مدينة سرت قوامها 

لسنة « 18»لخاصة ) البنيان املرصوص ( بإمرة العقيد أحمد علي أبوشحمة. وحدد القرار رقم من منتسبي غرفة العمليات ا

املهام التي تختص بها هذه القوة، وهي تأمين مؤسسات الدولة الرسمية ومكافحة اإلرهاب والتحرك السريع لحماية  2017

أشهر  6شرة عملهم في مدينة سرت. ومدة عمل القوة املواطنين وحماية ممتلكاتهم وتمكين األجهزة األمنية والعسكرية من مبا

 .دينار ملنتسبي القوة وتغطي احتياجات عمل القوة من مخصصات وزارة الدفاع 2000قابلة للتجديد، وتصرف مكافأة قدرها 
 

لجيش هي ورفضت لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب قرار الرئاس ي وبينت أن أي قوة ليست تابعة للقيادة العامة ل

ميليشيات وعصابات تطرف وإرهاب. فيما كلفت القيادة العامة التابعة للنواب العميد جمال الزهاوي آمرا لغرفة العمليات 

 للعميد محمد احموده. وتستمر ظاهرة املسميات 
ً
العسكرية الجفرة، والعميد املبروك سحبان آمًرا لغرفة عمليات سرت بديال

تبعيات في ليبيا دون أن يطرأ تغير محوري على الوضع األمني في البالد إلى األحسن. وتستمر األمنية والعسكرية متعددة ال

 .املؤسسات األمنية في أداء أدوارها الشكلية التي ل ترتقي إلى الحد األدنى من املطلوب لبسط األمن
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الوقت الراهن في ظل انقسامها الشديد وتقسم  ليس من املتوقع أن يطرأ أي تغير إلى األفضل على وضع مؤسسات الدولة في 

تبعية األجهزة واملؤسسات األمنية بين الحكومات املختلفة في البالد، األمر الذي سيفاقم سوء األوضاع األمنية بالنسبة 

 .ار واإلقليمللمواطنين واملؤسسات العامة والخاصة ويجعل الدولة عاجلة عن اإليفاء بمهامها األمنية واتفاقاتها مع دول الجو 

 

 
 

ما تزال املجموعات املسلحة تفرض نفسها على املشهد األمني في البالد، ويستمر نشاطها في شتى املجالت من تهريب وخطف 

سبها  وقتل وابتزاز ألجل املال إلى غير ذلك من مجالت الجريمة والتعدي على القانون. وتعرض مواطن تركي يعمل في مدينة

ألف دينار ليبي.  200من الشهر وطالب خاطفوه بفدية مالية تبلغ  21جنوب البالد للخطف من قبل مجموعة مسلحة في 

 .كذلك تعرض املجلس الرئاس ي للهجوم واقتحام مقره من قبل مجموعة مسلحة في مدينة طرابلس

لوفاق بين املجموعات املسلحة في ورشفانة والزاوية ونجحت وساطات قام بها ممثلون عن عدة مناطق في الغرب برعاية داخلية ا

 .وجنزور؛ في فتح الطريق الساحلي بين مدن ومناطق طرابلس والزاوية وجنزور، وأزيلت السواتر الترابية والعوائق أمام املواطنين

الوساطات لفتح الطريق وكانت الطريق الساحلي قد فتح عدة مرات من إغالقه بسبب الشتباكات منذ أكثر من عام إل أن كل  

 .لم تلبث أن فشلت وأعيد غلق الطريق في كل مرة

 

  

ليس من املرجح أن تستمر الطريق الساحلي مفتوحة للمواطنين للتنقل بين العاصمة واملدن الواقعة غربها، نظرا لعدم حل  

، باإلضافة إلى الخالفات والنزاعات التاريخية أصل الخالفات بين املجموعات املسلحة املحسوبة على املدن الواقعة على الطريق

بينها والتي تجعل اشتعال فتيل األزمة والشتباكات مرجحا ومتوقعا في أي وقت. كذلك يتوقع استمرار حالة النفالت األمني الذي 

صالح الشخصية تستفيد منه املجموعات املسلحة ملمارسة كافة األعمال اإلجرامية واملخالفة للقانون للتكسب وتحقيق امل

 .واملناطقية
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 الحالة الدينية .4

تحافظ املؤسسات الدينية في ليبيا على دعمها الالمتناهي ألطراف النزاع منذ اندلع األزمة في البالد، ول ُيفوت مسؤولوها  

ها والتدليل بها على املوا تبناه. وبما أن شهر مارس كان حافال بالتطورات التطوارت واألحداث الكبيرة لتطويع 
ُ
قف والتوجهات امل

فها الواضحة والصريحة، حيث باركت  والتحولت لسيما العسكرية واألمنية منها، فإن املؤسسات الدينية كانت حاضرة بمواق 

ع الشهر، واعتبرته بداية للنصر دار اإلفتاء في طرابلس التقدم العسكري لسرايا الدفاع عن بنغازي نحو املوانئ النفطية مطل

وضرورة أن تهب كل  السراياوظهور الحق. ودعت دار اإلفتاء عن طريق رئيسها الشيخ الصادق الغرياني ومجلس بحوثها إلى دعم 

ساعدة في عودة النازحين إلى بنغازي و املناطق واملدن ملد يد العون 
ُ
 .امل

الكتائب العسكرية التابعة للمجلس الرئاس ي بعد سيطرتها على قصور  وهاجمت دار اإلفتاء عن طريق رئيسها ومجلس بحوثها

الضيافة ومواقع أخرى في مدينة طرابلس كانت تحت سيطرة مجموعات تابعة لحكومة اإلنقاذ، واعتبر املفتي الغرياني ما قامت 

له أذرع كثيرة منها حفتر ومخرجات الصخيرات. وهاجم مجلس البحوث النقالب به هذه الكتائب انقالبا على ثورة التكبير إذ أن 

ما قامت به الكتائب العسكرية التابعة للرئاس ي ووصفته بأنه عين الخروج على القانون، وأن هذه األفعال تنم عن استهتار بأمن 

صفها الغرياني بأنها وقناة التناصح الناس وأرواحهم. واستنكرت دار اإلفتاء ما تعرضت له قناة النبأ الفضائية من هجوم، وو 

 .على ثغر من ثغور الجهاد وأنهما يصدحان بالحق

واستمر املفتي الصادق الغرياني في مهاجمة اتفاق الصخيرات وقال إن العالم ل يريد الستقرار في ليبيا، ورأى أن كل الحوادث 

الخير للبالد. وصرح الشيخ الغرياني بأن مخرجات اتفاق  بعد ثورة السابع عشر من فبراير تدل على ذلك وأن العالم ل يتمنى

الصخيرات من مجالس وغيرها هي في حقيقتها أذرع لخليفة حفتر وتعامل حفتر معها يدل على ذلك. وتعرضت دار اإلفتاء لوابل 

وكان  30/03/2017من الرصاص من مسلحين يستقلون سيارة دفع رباعي مرت من أمام مقر الدار يوم الخميس املوافق 

مجموعة مسلحين قد اقتحموا بوابة مبنى الدار وقت الفجر، واعتدوا على رجال الغفارة املوجودين في املكان بالضرب وربط 

 .أيديهم، وقاموا بكسر أقفال بعض املكاتب، وأخذوا بعض املحتويات

البيضاء موقفها الداعم للقيادة العامة للجيش لم تغير هيئة األوقاف العامة واللجنة العليا لإلفتاء التابعتين لحكومة الثني في 

بإمرة خليفة حفتر ومجلس النواب في مدينة طبرق، حيث هاجمت األوقاف ما قامت به سرايا الدفاع عن بنغازي من تقدم نحو 

ات السدرة ورأس لنوف ووصفتهم بالخوارج الذين يريدون تخريب الدنيا والدين وتخريب مصادر قوت الليبيين تبعا ملخطط

خارجية. وقامت الهيئة بتعميم خطب الجمعة على املساجد للهجوم على سرايا الدفاع عن بنغازي وبيان خطرهم وتحذير أهالي 

املنطقة الشرقية منهم. وسارعت الهيئة بعد ذلك إلى مباركة انتصار الجيش التابع للنواب واسترداده ملدينتي السدرة ورأس 

ة الخوارج وأثنت على كل من قدم العون واملساعدة. وكانت الهيئة قبل ذلك قد أرسلت لنوف وثمنت وقوف الجيش في مواجه

وفدا من مشايخها لدعم مقاتلي قوات حفتر وحثهم على القتال والصمود. ثم بعد استرداد قوات الجيش التابع للنواب للموانئ 
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لهالل النفطي دعما منها لهم وشدا على أيديهم سيرت الهيئة العامة لألوقاف قافلة مساعدات للقوات املرابطة في مناطق ا

 .بحسب ما بينت الهيئة

وفي إطار حربها على من تصفهم بالخوارج والدواعش أصدرت هيئة األوقاف تعميما على مكاتبها في املدن الخاضعة لسيطرتها 

اء على الخوارج امتثال لتوجيهات تطالبهم فيه باتخاذ اإلجراءات الصارمة على كل إمام مسجد ل يتقيد بقنوت النازلة والدع

 ..الهيئة، وعلى كل من ل يلتزم بمواضيع خطب الجمعة املعدة سلفا

 

 

كما كان التوقع في األشهر املاضية فإن املؤسسات الدينية الرسمية تؤكد استمرارها على نفس الخط الذي اختطته لنفسها  

ه ليس من املتوقع أن تشهد املواقف أي تغيرات أو تعديالت. بل لعله من املرجح منذ بداية األزمة واشتعال الحرب في البالد، فإن

 .أن تزداد حدة الخطاب الصادر عن املؤسسات الدينية الرسمية مع اشتداد حدة النقسام في البالد

 

مناطق ومدن الشرق الليبي، كان آخرها موقف الهيئة يستمر التيار املدخلي في الظهور ببعض املواقف التي تالقي استهجانا في  

العامة لألوقاف من احتفالية ساعة األرض التي قام بها مجموعة من الشباب والشابات في جامعة العرب الطبية في مدينة 

فار وأنها كانت بنغازي، وشن التيار املدخلي عن طريق املؤسسة الدينية الرسمية هجوما على الحتفالية من حيث أنها تشبه بالك

مجال لالختالط بين الشباب والبنات وساحة لكثير من الفتن واملحرمات. وعقب ذلك قيام إحدى الجهات األمنية املحسوبة على 

التيار املدخلي باعتقال ثالثة أشخاص من منظمي الحتفالية. أثارت هذه الحادثة ردود فعل مستهجنة ورافضة ملا وصف 

 .فرض أفكاره وتوجهاته على املواطنين بمحاولة التيار املدخلي

واستمر التيار املدخلي في شن هجومه على دار اإلفتاء واملشايخ املحسوبين عليها عن طريق رموزه في شرق البالد وغيرها، وقام 

لدعوة السلفية ا في نكايةهذه الحرب إل  والم يعلن ومناصروه طارق درمان الزنتاني بالحديث عن الشيخ الغرياني متهما إياه أنه

 سببهوانتقاما منها ملا رأوا تمكينهم في مناطق الشرق عامة وبنغازي خاصة. واعتبر درمان أن ما وقعت فيه البالد من حروب وفتن 

لغير أهل العلم املعتبرين واستبدالهم بأدعياء العلم كالصادق الغرياني، حسب وصفه. وخرجت بعض التسجيالت  الناس رجوع

وز التيار املدخلي في بنغازي يدافعون فيها على القيادي في الصاعقة محمود الورفلي الذي خرج في تسجيالت املرئية لبعض رم

مرئية يقوم بعمليات تصفية جسدية لعدد من األسرى مكبلي األيدي، واعتذر له املداخلة بأن له باع في مقاتلة الخوارج وأن 

 جرائم   هذه األعمال في حق أسرى الخوارج ل تعد
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ن جهتها أصدرت جماعة اإلخوان املسلمين بيانا رسميا أوضحت فيه موقفها من بعض أحداث شهر مارس، كالشتباكات التي م

شهدتها مدينة طرابلس وحوادث التمثيل بالجثث وحرقها ونبش القبور التي حصلت في بنغازي. واستنكرت الجماعة هذه 

لنفس وتغليب لغة العقل ومصلحة الوطن العليا، ودعت كذلك إلى الحوادث والشتباكات ودعت جميع األطراف إلى ضبط ا

وقف فوري إلطالق النار في جميع البالد وتغليب لغة الحوار والتسامح واملصالحة الوطنية. واستهجن املراقب العام لجماعة 

ة لستدعاء األجنبي للتدخل اإلخوان أحمد السوقي تصريحات عارف النايض في الوليات املتحدة األميركية وعدها مبررات واهي

في البالد. وأشار السوقي إلى أن النايض يغلب لغة القتال والحرب وسفك الدماء ويعلن مناوئته لفبراير. وقال السوقي إن األوطان 

 .ل تبنى بمثل هذه الخطابات والحقائق لم يعد من املمكن تزييفها وتغييرها في وقتنا الراهن
 

 

نذ عدة أشهر فإن التيار املدخلي في شرق البالد عاقد العزم على فرض تصوراته فيه كثير من املواقف كما كان متوقعا م 

 هبمعارضياملجتمعية التي سببت تأزما بينه وبين شرائح مجتمعية وتعرض من خاللها لهجوم في كل مرة، إل أن التيار لن يتأثر 

الشرق ومحافظته على عالقته الوثيقة مع القيادة العامة للجيش  مع استمرار سيطرته على املؤسسة الدينية في هومنتقدي

بقيادة حفتر، وعليه فإن املداخلة سوف يسيرون على نفس الخط في الفترة القادمة على األرجح وهو ما سيعمق الفجوة مع 

 .قطاعات من املجتمع ويدفع إلى بعض التجاذبات واملعارك الفكرية
 

املجلس القيادي لالتحاد العاملي للتصوف املنعقد في مدينة بجاية في الجزائر عن وضعه تصورا كامال وخطة عمل ملواجهة أعلن  

الوهابية وما تفرع عنها من مناهج هدامة، وشارك في املؤتمر املرشد العام للرابطة العاملية للشرفاء األدارسة الدكتور محمد 

. واتفق املؤتمر على إنشاء ثالثة مراكز بحثية ودعوية، يختص األول منها في تدريس الفقه الشحومي اإلدريس ي ممثال عن ليبيا

املالكي والعقيدة األشعرية والقرآن الكريم وعلومه ويكون مقره بقرية القعدة بولية عسكر في الجزائر، ويهتم املركز الثاني بتاريخ 

ه فرع في تونس، أما املركز الثالث فسيختص بمعارف وأساليب التربية األنساب والجماعات املغاربية وسيكون مقره الجزائر ول

 .الصوفية ومقره مدينة مستغام في الجزائر أيضا
 

  

يشعر التيار الصوفي بجميع طرقه في ليبيا بالخطر الوهابي منذ اندلع ثورة السابع عشر من فبراير، ولعل بدايات التحرك  

في دول الجوار التي يتمتع التيار الصوفي فيها بوضع جيد؛ دليل على تفكيره الجاد في الدفاع عن  التي يقوم بها بعض كبار رموزه

نفسه وبقائه في مواجهته مع التيارات السلفية التي ل تخفي عداءها له. ويحظى التيار الصوفي الليبي بدعم من السياس ي الليبي 

برامج الدينية التي تبث على شاشتها يقدمها محسوبون على تيار عارف النايض صاحب قناة ليبيا روحها الوطن حيث إن ال

 .التصوف في ليبيا
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  القطاعات الحكومية. 5

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

حيث كان  قطاع الكهرباء،ة والخدمية في مختلف أنحاء البالد، ومن أكثر القطاعات التي تأثرت؛ على أغلب القطاعات الحكومي

الغاز املغذيين ملحطة كهرباء الرويس  يإغالق خطالكهرباء خالل الشهر املاض ي هو   قطاعأحد أبرز التطورات على مستوى 

واملكثفات  10للمحطة رقم  املغذييننطقة الجويبية نتيجة لوقف تدفق النفط حيث تم إقفال خطي الغاز في م نفوسة بجبل

ميجاوات من  500فقدان  وأعلنت الشركة العامة للكهرباء الكهربائية في محطة الرويس الكهربائية من قبل جماعات مسلحة

 . 1محطة كهرباء الرويس الغازية

 –من محطة الجبل الغربي ) الرويس والزاوية انخفاض توليد الطاقة الكهربائية في كال أن أفادت الشركة العامة للكهرباء و 

عادة برنامج طرح على إجبر الشركة أانخفاض ضغط الغاز الشديد، مما جاء نتيجة مصراتة(  –الخمس  –جنوب طرابلس 

بك صعاب تر تواجه  أنهاه برغم الجهود املبذولة لتلبية احتياجات املواطنين إل وأكدت الشركة عبر صفحتها الرسمية أن األحمال

 .2القصور في األداء وتقديم الخدمة الالزمة واملطلوبة من القطاع إلىوتؤدي  اإلنتاجالعمل في محطات 

أكدت لجنة كما كان إلغاء التفاق الخاص بتوحيد املؤسسة الوطنية للنفط أحد التطورات الهامة في قطاع الطاقة حيث 

املؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي لتوحيد لغاء التفاق املبرم إ دعمها لقرار الحكومة املؤقتة بشأن الطاقة بمجلس النواب،

الذي تم بموجبه تسليم املوانئ ملا يعرف باملؤسسة الوطنية للنفط املوحدة  التفاق إنوطرابلس وقالت اللجنة، في بيان لها، 

أي إجراءات فعلية  اتخاذهااب وعدم مجلس إدارتها أمام لجنة الطاقة واملوارد الطبيعية بمجلس النو  امتثالانتهى بسبب عدم 

 .الطاقة لجنة عن الصادر البيان تعبير حد على3التفاقلنقلها ملقرها الشرعي بمدينة بنغازي وعدم تطبيقها لبنود 

بمحطة  طرابلس العاصمةشهدتها أضرت الشتباكات التي كما أثرت الشتباكات بعدد من املناطق على قطاع الكهرباء والطاقة ف

املحطة إلطالق قذائف، أدى إلى احتراق محولين حيث تعرضت سكان املنطقة،  احتياجات% من 75ليم، التي تغذي حوالي أبوس

 .4ألضرار بالغة املبنىفولت أمبير( لكل محول واملبنى اإلداري لوحدة التشغيل، باإلضافة إلى تعرض  اجمي 20)قدرة 

                                                           
1 https://is.gd/UoAGs5 
2 https://is.gd/3OfOiQ 
3 https://is.gd/V5JxKv 
4 http://alwasat.ly/ar/news/libya/134573/ 
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العديد من املعدات والكابالت وأسالك الكهرباء في أكثر ررة وقد تم سرقة كما تعرضت الشبكة الكهربائية بغات لعتداءات متك

من  السكانيعاني حيث )اطرام( بتهال  ملنطقةالتمديدات  لتوصيلغات بفرق الصيانة بشركة الكهرباء من موقع مما اضطر 

ة نتيجة العتداءات على الشبكة بطرق غير آمن من مصادر بعيدةالكهرباء دفعهم لتوصيل عدم وصول الكهرباء ملنازلهم مما 

 .5الكهربائية باملنطقة

دائرة توزيع الكهرباء وبجانب األعطال نتيجة الشتباكات، أدى سوء األحوال الجوية إلى سقوط عدد من أبراج الربط ما دفع 

فة الرملية التي ضربت ك. ف التي سقطت نتيجة العاص 66أعمال الصيانة الالزمة ألبراج الربط الخمسة جهد إلى إجراء الجفرة 

ثالث وحدات كما خرجت  .6في انقطاع التيار الكهربائي عن سكان منطقة زلةشهر مارس املاض ي وتسبب سقوطها املنطقة خالل 

ميجاوات من القدرات  450قيمته  بخارية في محطة كهرباء الزاوية ووحدة في محطة كهرباء مصراتة عن الخدمة وفقد ما

داخل وحدات اإلنتاج البخارية نتيجة خروج م انسدادن خروج الوحدات عن العمل كان بسبب أكة اإلنتاجية وأوضحت الشر 

مما أدى منسوب مياه البحر والذي منع من تدفق املياه إليها  ارتفاعكميات كبيرة من األعشاب البحرية إلى الشواطئ بسبب 

 ع 3للجوء لبرنامج طرح األحمال التي تصل إلى 
ً
 .7الشبكة الكهربائية العامة واستقرارلى سالمة ساعات يوميا حفاظا

الوحدة البخارية الثالثة باملحطة على الشبكة حيث دخلت ملحطة كهرباء شمال بنغازي من ناحية أخرى انتهت أعمال الصيانة 

كما ، 8نيتيح املجال لتغطية العجز بالجناح الشرقي للشبكة العامة قبل حلول شهر رمضامما ميجا وات.  210العامة بحمل 

 منالنتهاء ذكرت الشركة العامة للكهرباء أن فرق الصيانة التابعة لها قد تمكنت من إعادة تشغيل محطه شهداء تاقرفت بعد 

 .9الصيانة لها أعمال إجراء

ركة إدارة توزيع املنطقة الوسطى بالش تأعلنسرت و مدينة مختلفة ب أنحاء توصيل التيار الكهربائي إلى مارس شهر خاللكما تم 

بعض الكوابل واملولدات من الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، لبدء صيانة املحطات املتوقفة التي  هاالعامة للكهرباء تسلم

وأن شركة الكهرباء بسرت تعاني غياب اإلمكانات ونقص اآلليات، ، وأشارت إدارة التوزيع  إلى أن تغذي أحياء املدينة بالكهرباء

أعلنت الشركة العامة ، و 10ملحطة املنطقة الصناعية لتغطية الحي الصناعي كله بالكهرباء حاليا عمليات الصيانة جارية

 إعادة  إنه الشركة في بيان لها نشرته وقالت للكهرباء عن إعادة ضخ الغاز املغدي ملحطة توليد كهرباء الرويسوذكرت
ً
سيتم تباعا

 .11الشبكة الكهربائية واستقراراإلنتاج للخدمة  وحدات

                                                           
5 https://is.gd/7yjubE 
6 https://is.gd/Lcug6m 
7 s.gd/PE70DShttps://i 
8 https://is.gd/LaizA0 
9 https://is.gd/f7stcR 

10 https://is.gd/4rE6hm 
11 https://is.gd/wseC23 
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 لشروط ملخالفتها الجنوبية املنطقة في وقود محطة 27 إغالق ، مارس خاللوالغاز  الوقود أزمة لجنة متصل أعلنت شأني وف

بيان  في ،اللجنة وأشارت .الراهنة الظروف ظل في املواطن واستغالل الوقود تهريب عمليات في واملشاركة امللتزمة وغير القانونية

كما أكدت اللجنة  .12البالد في أزمة لخلق الوقود، تهريب عمليات في واملشاركة املخالفة وقودال في غلق محطات بدأت لها أنها

 مدينة في املدعومة الزيوت بتوزيع وأنها ستشرع املوزعين، أغلب عند السائل الغاز وتوفر املحطات، جميع في الوقود توفر

 .13الجنوب ومدن الغربي والجبل طرابلس

 تشاد دولتي إلى طريقها في كانت وقود شاحنات على القبض عن الهجرس ي، ميالد والغاز ودالوق أزمة لجنة وكشف رئيس

 لبيع املطار وطريق طرابلس مستودعي توزيع نقطة فتح إعادة إمكانية دراسة على اللجنة عاكفة إنالهجرس ي  وقال 14والنيجر

 .15ي توافر الوقود وغاز الطهيملنع أي أزمات ف. رمضان شهر نهاية حتى واستمرارها الطهي غاز أسطوانات

صهاريج نقل  4وصلت  وقد طبيعية.كد املكتب اإلعالمي لشركة البريقة لتسويق النفط أن ميناء رأس لنوف، يعمل بصورة وأ

 إلشراكها في عمليات  للغاز
ً
ومية ورفع الطاقة كميات أسطوانات الغاز الي التشغيل. وزيادةاملسال إلى ميناء طبرق تمهيدا

 .16املناطق الوسطى والشرقية ية باإلنتاج

وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر اإلمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز الالزمة 

 .17لتوليد التيار الكهربائي، باإلضافة إلى تضرر الشبكة نتيجة املواجهات العسكرية في مناطق اشتباكات

  

الطاقة  إنتاجعن معدل ارتفاع األحمال يواجه قطاع الكهرباء عددا من املصاعب خالل الشهر املقبل نتيجة من املرجح أن 

، والقتراب من شهر رمضان حيث تزداد استخدامات الطاقة والكهرباء الكهربائية خاصة مع بدء الرتفاعات في درجة الحرارة

الطاقة التي شهدتها ليبيا خالل شهر مارس إل أنه من غير املرجح أن وبالرغم من الجهود  من أجل مواجهة أزمات الكهرباء و 

                                                           
12 https://alwasat.ly/ar/news/libya/136983/ 
13 -http://www.libyaschannel.com/2017/03/07/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9

%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-

%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82/ 
14 -%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-https://www.218tv.net/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1/ 
15 -%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-http://almarsad.co/2017/03/08/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-
%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5/ 

16 https://is.gd/yeW7jC 
17 http://alwasat.ly/ar/news/libya/135715/ 
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الشتباكات الدائرة في عدة مناطق والتي تؤثر على خدمات تتحسن أداء الخدمات بقطاع الكهرباء والطاقة نتيجة استمرار 

الوقود نتيجة لعدم الستقرار  في التيار الكهربي واستمرار أزمات نقص الجزئيةومن املرجح أن تستمر النقطاعات  الشركة 

 األمني والسياس ي.
 

 أدى مما .تخريبية لعتداءات الصناعي النهر منظومةتعرض  إثر ،شهر مارس في عدة مناطق في ليبيا إمدادات املياه في انقطعت

 .العاصمة مناطق وبعضمدينة الخمس خاصة  الساحل مدن من عدد على املياه لنقطاع

حذرت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في مدينة مصراتة من انقطاع إمدادات املياه عن األحياء السكنية في املدينة كما 

جرى في أعقاب أعمال تخريبية أصابت خطوط املسارات والتوصيالت عبر منظومة مياه النهر 
ُ
بالكامل بسبب الصيانة التي ت

كانت إدارة جهاز النهر الصناعي حذرت، من عواقب األعمال التخريبية التي حيث  الصناعي من قبل خارجين عن القانون 

 .18تعرضت لها منظومة الشويرف وغيرها في وصلة القرضابية السدادة التي تغذي املناطق الغربية باملياه

ع املياه عبر خط عمر انقطا في املدينة نتيجة  املياه امدادات نقصنتيجة  سرتمعاناة مدينة  مارس شهر خاللكما استمرت 

املختار بنغازي وخزان القرضابية الذي يغذي املدينة. ويعود سبب الخلل وفًقا ملصادر الجهاز التنفيذي ملنظومة النهر الصناعي 

وأوضح مسؤول  حقلي السرير وتازربو، مما أدى إلى إيقاف الضخ من اآلبار املغذية للمنظومة. عنإلى انقطاع التيار الكهربائي 

ا يقدر ما بين  مكتب ا  60و 50املياه أن احتياجات مدينة سرت من املياه يوميًّ ألف  18صل إلى يألف متر مكعب، واملتوفر حاليًّ

 .19متر مكعب

سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، إن بئرين من املنظومة خرجتا عن   -إدارة املنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة كما قالت

، وأوضحت اإلدارة أن العتداء األول أسفر عن خروج البئر "خارجون عن القانون"عد اعتداءين نفذهما ب" نهائًيا"الخدمة 

سرقة مادة النحاس وكل ما يمكن الستفادة حيث تم جراء العتداء بشكل نهائي ( من الخدمة F2( بالحقل الشرقي بالخط )217)

وهو األمر الذي تكرر  وابل وأجهزة الحماية وغيرها من املعداتمنه، كما تمت سرقة كل محتويات وحدة التحكم بالبئر من ك

 .20( بنفس الحقل248على بئر )

                                                           
18 http://alwasat.ly/ar/news/libya/135429/ 
19 http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=96964 
20 mobile/article?articleid=137185/http://www.alwasat.ly/ar 
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إلى "خطورة تكرار العتداءات التخريبية على محطات ومسارات في بيان له جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وأشار 

إيقاف تدفق املياه على أغلب املدن التي تقع في ت إلى ه أن هذه الحوادث أدمنظومة النهر الصناعي وأضاف الجهاز، في بيان

 21الساحل الغربي

  

استمرار الشتباكات املسلحة السابقة نتيجة  األشهرعبر منظومة النهر الصناعي عن  املياهاملتوقع أن تتحسن إمدادات  غير من

ما يعرضه للسرقة وسرقة محتويات وحدات وغرف في عدد من املناطق وغياب التأمين الالزم ملسارات جهاز النهر الصناعي م

ألعمال وتعرض عدد من املحطات واملحطات الرئيسية  همن صيانة عدد من خطوط املياالتحكم باإلضافة لعدم النتهاء 

التخريب وهو األمر الذي قد يستغرق إصالحه وقتا أطول يأتي هذا العجز في ظل بدء دخول فصل الصيف وارتفاع درجات 

 . وقرب دخول شهر رمضان مما ينذر بخطر واستمرار لتكرار انقطاعات املياه الحرارة

وأثرت الشتباكات التي األساس ي والجامعي في ليبيا مجموعة من التطورات خالل شهر مارس ،  بشقيهشهد أداء قطاع التعليم 

وزارة التعليم تعليق الدراسة في جميع مدارس الشتباكات قررت  ونتيجة لهذه .شهدتها عدد من املدن الليبية على أداء القطاع

أعلن وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة املؤقتة عقوب  كما. العاصمة شهدتها التي الشتباكات إثر على .22وجامعات طرابلس

 من يوم األحد م وملدة أس2017/2016عبد هللا عقوب عن "تعليق الدراسة للفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 
ً
بوع اعتبارا

م". وأضافت صفحة وزارة التعليم بالحكومة املؤقتة أن التعليق يشمل املناطق املمتدة من مدينة البريقة 2017مارس/ 5املوافق 

                                                           
21 -mostakbal.org/49/18369/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-al-http://www.libya

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-
%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-

%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%87%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9.html 
22 -http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9 



 
 

 2017 مارستقرير شهر   -الحالة الليبية   63

 
 

وحتى مدينة سرت. ويأتي القرار على خلفية املواجهات العنيفة التي تشهدها منطقة الهالل النفطي بين "القوات املسلحة" 

 .23ؤقتة و"سرايا الدفاع عن بنغازي"عة للحكومة املالتاب

، قبل أن يتم 24علن املجلس البلدي في طرابلس، تعليق الدراسة إلى حين استقرار األوضاع األمنية وعودة الهدوء للعاصمةوأ 

ة بنغازي أن عميد بلديكما أكد  ، و25عقب استقرار الوضع األمني قبل نهاية الشهر مجددا فتح املدارس واستئناف الدراسة

و حراسة املدارس  المتحاناتمن حيث التأمين في  قطاع التعليمللتعاون مع  استعدادكل األجهزة األمنية داخل املدينة على أتم 

 
ً
 .26نهارا

األضرار التي  علىللوقوف عن كثب املدارس بمنطقة أبو سليم ، بحكومة الوفاق تفقد وكيل وزارة التعليم عادل جمعةكما 

بأنه تم تكليف مصلحة املرافق التعليمية بالوزارة والشتباكات التي حدثت بأبو سليم، وأكد جمعة تيجة األحداث نبها لحقت 

 .27لحصر هذه األضرار والبدء في معالجتها

 عقدو  رئيس الحكومة املؤقتة عبد هللا الثني بزيارة تفقدية لوزارة التعليم بمدينة البيضاء، لالطالع على سير العملكما قام 

عدد من سير العملية التعليمية في باملؤقتة ملتابعة  املكلف التعليم وزير اجتماعا مع الدكتور عقوب إبراهيم عقوبالثني 

مدرسة متضررة، نتيجة للحرب التي مرت بها  80مدرسة من أصل  78عمليات الصيانة في بنغازي ألكثر من وسير املناطق، 

 .28"املدينة

                                                           
23 -mostakbal.org/top/18175/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-al-ahttp://www.liby

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9.html 
24 -mostakbal.org/top/18858/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-al-http://www.libya

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9.html 

25 -mostakbal.org/top/19140/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-al-http://www.libya
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-
%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF.html 
26 news/292163.html-http://www.libyaakhbar.com/libya 
27 news/287579.html-http://www.libyaakhbar.com/libya 
28 -mostakbal.org/top/19447/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-al-http://www.libya

%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%86%D9%8A-
%D8%A8%D9%80-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1.html 
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من مدارس مدينة سرت ملتابعة سير العملية عدد  بزيارة وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني  لوكي  مارس شهر خاللكما قام 

 29التي تأثرت من الحرب باملدارسالتعليمية للفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي الجاري، وأيًضا معرفة حجم األضرار 

وشدد  تظام الدراسة بها بسبب حجم الدمار الذي لحق بمبناهاخولة بنت األزور للتعليم الثانوي، والتي تعذر انوزار مدرسة 

  .30على ضرورة البدء في أعمال الصيانة املطلوبةجمعة 

وأكد جمعة  لصيانة الجارية ملرافق الجامعةاجامعة سرت تفقد خاللها األضرار التي لحقت بالجامعة وأعمال كما زار جمعة 

ة كبيرة وتضعها ضمن أولوياتها وتعمل جاهدة من أجل توفير امليزانية الالزمة أن الوزارة تولي عودة الدراسة بالجامعة أهمي

 .31لذلك

وذلك بعد عودة دعت جامعة سرت أعضاء هيئة التدريس إلى ضرورة مباشرة أعمالهم باملقر الرئيس ي للجامعة بمدينة سرت و 

قة الجفرة بمسؤولين في وزارة التعليم الليبية عمداء بعض الكليات الواقعة بمنط جتمعاكما  .32املرافق الخدمية إلى املدينة

والعراقيل التي تواجه إنشاء جامعة  الصعوباتومناقشة  التابعة لحكومة الوفاق الوطني، لبحث إنشاء جامعة بالجفرة

 .33الجفرة

                                                           
29 11http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/1365 
30 -mostakbal.org/top/19388/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-al-http://www.libya

%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%AA.html 
31 -http://www.afrigatenews.net/content/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84

%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%AA 

32 -mostakbal.org/top/19846/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-al-http://www.libya
%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86-
%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-
%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-

%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-30-
%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84.html 

33 -l.org/top/19418/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A1mostakba-al-http://www.libya
%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A9-

%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-

%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9.html 
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لى األضرار التي رئيس جامعة بنغازي كليتي العلوم والهندسة. للوقوف عوفي إطار متابعة املؤسسات التعليمية املتضررة تفقد 

 .34ومتابعة سير العمل وفرق الصيانة لالنتهاء من كافة األعمال والضرار التي لحقت بالكليتينا جّراء الحرب ملحقت به

اقش وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة خالل اجتماع له بمقر جامعة املرقب، أبرز الصعوبات كما ن

 واملشاكل التي تواجه سير 
ً
العملية التعليمية بالجامعة، وسبل تذليلها، باإلضافة إلى حل مشكلة اختيار رئاسة للجامعة مؤكدا

 .35ن الوزارة حاليا بصدد إصدار قرار بتسمية الرئيس الذي تم اختيارهأ

اجية، طلبة وطالبات كلية الطب البشري بجامعة سبها في وقفة احتجكما شهد شهر مارس خروج احتجاجات طالبية قام بها 

أعلنوا فيها توقفهم عن الدراسة احتجاجا على تراكم الدفعات ونقص أعضاء هيئة التدريس بالكلية، مطالبين إدارة الجامعة 

 .36اإلسراع لحل األزمة ومتابعة العملية التعليمية في الكلية

الشروط والقوانين واللوائح التي وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، وفي إطار متابعة أطر وقواعد تنظيم العمل باملدارس ناقش 

تنظم العمل باملدارس الليبية بالخارج، وطرق تطبيق معدلت األداء والوعاء الزمني املعتمد واملعمول به في املدارس الليبية 

 بالداخل عليها.

مزاولة، وإحالة تقرير  وطالب عادل جمعة، إدارة التعليم الحر بتحديد املدارس املعتمدة بالخارج واألخرى التي تحتاج إلى أذن

مشدًدا على ضرورة التزام جميع املدارس باستكمال إجراءات الحصول على أذن مزاولة  ،مفصل عن أوضاع تلك املدارس

 .37وتجديده بشكل سنوي 
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وأضاف  ".مرزقبمدينة قرارا يقض ي بـ"إنشاء جامعة فزان يكون مقرها  أصدر املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطنيكما 

التمريض، و كلية املوارد الطبيعية، و كليات، هي: كلية القتصاد واملحاسبة،  8جامعة ستتكون من ال، أن لهلس، في بيان املج

اغن، وكلية السياحة واآلثار كلية التقنية الطبية بأوباري، كلية اآلداب والتربية بأوباري، كلية اللغات بأوباري، كلية العلوم بتر و 

 .38بغات

عادل جمعة، مع رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني محمد  الوفاق بحكومة التعليم وزيرش اقمن ناحية أخرى ن

الفيتوري، سبل تطوير وتحديث املناهج التعليمية الخاصة بمرحلة التعليم التقني والفني املتوسط، باإلضافة إلى البحث في 

 . 39آليات دعم الهيئة وتزويدها ببعض املعامل التقنية والفنية

 

في  التعليميةوالجهات من أجل تواصل العملية الوزارات جهود بالرغم من أداء قطاع التعليم يتحسن املرجح أن غير من 

تستمر تأثيراتها السلبية على  أناملدارس والجامعات املختلفة إل أن هذه الجهود تجابهها عدد من التحديات التي من املتوقع  

 داخل املدارسواستمرار الشتباكات الدائرة في مناطق متفرقة وتأثيرها مني األ شتباكات والنفالت ال زمات أخاصة  القطاع

والجامعات وما يتسبب في تعطيل الدراسة وإغالق املدارس والجامعات مع احتمالية تكرار هذه الشتباكات وتأثيراتها خاصة مع 

ة في املباني التعليمية املتضررة في املناطق التي جرت بها الشتباكات انتهاء عمليات الصيانوعدم قرب دخول فترات المتحانات 

 وزارتي وجود إلى أدت والتي السياس ي النقسام حالة استمرار أن كما الشهر املاض ي مما يؤثر بدوره على العملية التعليمة.

  ليبيا، في تعليم
ً
 .ليبيا في التعليمية العملية مسار على سلبي بشكل تؤثرا
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 الحكومة قرارهذه التطورات  أبرز مجموعة من التطورات على مستوى قطاع التصالت الليبي وكانت  مارسشهد شهر 

 كمبال في الحكومة يد وضع األوغندي املالية وزير إعالن بعد ،(UTL)  ا الليبيةأوغند اتصالت شركة على يدها بوضع األوغندية

 املعلومات وتقنية والتصالت للبريد الليبية الشركة إدارة مجلس استنكر، و  مارس من األول  من رااعتبا (UTL) شركة على

 اململوكة الليبية الستثمارات أحد تعتبر UTL شركة إن لها بيان في الليبية الشركة وقالت األوغندية الحكومة قرار القابضة

( غرين لب) شركة ملكية نقل إلى مشيرة األوغندية، للحكومة كةمملو % 31 ونسبة% 69 بنسبة املحدودة( غرين لب) لشركة

 .م2015 أغسطس شهر في القابضة املعلومات وتقنية والتصالت للبريد الليبية الشركة إلى

 األوغندية الحكومة توقع لم أنه إل األوغندية الحكومة مع املستمر التواصل من بالرغم أنه إلى الليبية الشركة بيان وأشار“

بسحب رصيد الشركة في املصرف  األوغندية الضرائب مصلحة قامت فقد العكس وعلى بل املعدلة التفاقية على رسمي شكلب

 في أخرى  أموال أي ضخ إيقاف "قرر  لالتصالت القابضة الشركة إدارة مجلس أن البيان وأضافبشكل تعسفي وغير مبرر 

 الدولة أمام املسؤولية يتحمل مساهمة كأغلبية عليها باعتباره املترتبة اتاللتزام بكل الحكومة إيفاء حين إلى وذلك الشركة،

 .”الشركة هذه إدارة في الليبي والشعب

 التدابير كافة سيتخذ وأنه قانوني هو إجراء غير األوغندية الحكومةأن قرار  للبريد القابضة الليبية الشركة إدارة مجلس وأكد“

 الشركة واستثمارات مصالح حماية أجل من والدولي املحلي القضاءين إلى باللجوء كوذل الالزمة، القانونية واإلجراءات

  ”.القابضة

من جهة أخرى تأثرت خدمات النترنت والتصالت خالل الشهر نتيجة الشتباكات التي شهدتها عدد من املناطق حيث انقطعت 

 .40النوفلية وحتى وافي وأولد األحمر والوادي هراوة مناطق في سرت شرق  عن اإلنترنت وخدمات الهاتفية التصالت

وتعرض املحول الكهربائي املغذي لشركة هاتف ليبيا في مدينة بن جواد إلى السرقة والتخريب مما أدى إلى توقف خدمات 

جة نتي طرابلس العاصمة وسط املنصورة منطقة عن النترنت وخدمة األرضية الهاتفية التصالت كما انقطعت 41التصالت 
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 منطقة عن اإلنترنت آي دي إس إل وخدمة األرضية الهاتفية التصالت قطع في مما تسبب الرئيسية التصالت كوابل تلف أحد

  .املنصورة

 مؤكدة لعمالئها، والتقنية لالعتذار لالتصالت ليبيا الذي دعا شركة األمرتذبذبا  مارس شهر خالل اإلنترنتوشهدت خدمات 

الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الجتماعي  وأشارت .42نطاقها عن خارج يفن عطل بسبب ذلك أن

 لربط الرسمي املزود الدولية لالتصالت الليبية للشركة التابعة الدولي الربط وصالت في يتمثل" العطل سبب "فيس بوك" أن

 .43"ليبيا في النترنت خدمة

 التصالت شركة وأكدت بيان شركة ليبيا لالتصالت من استغرابها ،«LITC» الليبية الدولية تالتصال  شركة من جهتها أعربت

 أي من شكاوى  استالم يتم لم وأنه مؤخًرا اإلنترنت لخدمات تذبذب أو توقف أي يوجد ل لها أنه بيان في «LITC» الليبية الدولية

 .44خدماتنا من مستفيدا  ISPآخر خدمة مزود

 جبل منطقة في والتقنية لالتصالت لشركة ليبيا مشتركين خدمات مركز افتتاح أول  مارس شهر خاللتم من جهة أخرى 

 .45نفوسة جبل في والوكالء للمشتركين املختلفة الخدمات غريان لتقديم بمدينة نفوسة،

مع استمرار  اإلنترنتو ت الهاتف تستمر خدمات التصالت في ليبيا في التذبذب مع احتمالية انقطاع خدما أناملتوقع من 

 غير من أنه كما. ليبيا في التصالت قطاع ومنشآت توصيالت على خطورة من األمر هذا يشكله وماالشتباكات في عدة مناطق، 

 .أوغندا في التصالت قطاع في استثماراتها استرداد من ليبيا تتمكن أن املتوقع
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 الزاوية مدينة شهدتها التي الشتباكات خلفية فعلى .مجموعة من األزمات 2017 مارسي خالل شهر شهد قطاع الصحة الليب

 جرى حيث الذي كان في بؤرة الشتباكات في بداية الشهر  التعليمي، الزاوية مستشفى بإخالء باملدينة األحمر الهالل قام

تال -األقل على- خصينش“ إن األحمر الهالل في مصدر وقال”جي بي آر“ بقذائف استهدافه
ُ
، كما 46.”آخرون خمسة وُجرح ق

لقذيفة أدت إلى اندلع حريق بقسم األطفال وأكد املستشفى أن جميع الحالت املرضية  بطرابلس الخضراء تعرض مستشفى

حيث أعرب هذه الشتباكات قلق األمم املتحدة فيما يتعلق بالوضع الصحي بليبيا  أثارتكما  47نقلت إلى مركز طرابلس الطبي

 املرافق يعرض ليبيا من أخرى  ومناطق طرابلس في القتال استمرار أن ”حق فرحان“ املتحدة األمم باسم الرسمي املتحدث نائب

 يقرب ما مستمر، وأكد فرحان أنه طبقا ملنظمة الصحة العاملية  فإن خطر إلى واملرض ى الصحة مجال في والعاملين الصحية

 في املتحاربة األطراف جميع العاملية الصحة منظمة فقط، ودعت جزئي بشكل تعمل أو تعمل ل الصحية املرافق من%  75 من

 .الطبي املجال في والعاملين الصحية، واملرافق املدنيين احترام إلى ليبيا

الطاهر  عمر بشير الدكتور  الوطني الوفاق بحكومة الصحة وزير مارس شهر خالل قام وفي إطار الجهود ملتابعة الوضع الصحي

 القائم الضغط تخفيف في لتساهم عاجلة لصيانة تحتاج والتي املتوقفة الصحية املشاريع ملناقشة ملفات صبراتة لبلدية بزيارة

وناقش  أقسامه بكاملطرابلس  غرب منطقة في في يعمل الذي الوحيد املستشفى باعتباره التعليمي صبراتة مستشفى على

 الحتياجات وعدم توفير الطبيةاإلمدادات  نقص خاصة أزمة الصحة ملف في صبراتة بلدية تواجه التي املشاكل الطاهر أبرز 

 تقديم عن املستشفى أقسام تتوقف ل حتى املواطنين لخدمة يومي بشكل املستشفى يحتاجها التي الضرورية التشغيلية

  الصحة وزارة من عاجال تدخال وتتطلب امبمعهد األور  العمل تعيق التي كما ناقش الطاهر املشاكل املنطقة لسكان الخدمات

 بكشف يختص الذي املنطقة في الوحيد املعهد بصبراتة األورام لعالج القومي املعهد ويعتبرحيث  وعمليات الصيانة الالزمة

 .48األورام حالت وعالج

 وممثلي الخضر لالجب شباب من نشطاء مجموعة العوكلي رضا املؤقتة بالحكومة الصحة وزير من ناحية أخرى التقى

 الصحية املرافق ودعم العام، الثورة مستشفى والوضع في البيضاء مدينة الوضع الصحي فيملناقشة  املدني املجتمع مؤسسات

 لفتح بالبيضاء املركزي  ليبيا مصرف األجنبية لدي العملة توفر عدم اللقاء ناقشو  البلدية نطاق داخل الطبية واملنشآت

 األورام مرض ي وعالج الطبية املنشآت منه تعاني الذي النقص لسد الطبية واملعدات األدوية لشراء املستندية العتمادات

                                                           
46 world/772641-http://www.eremnews.com/news/arab 
47 http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=95979 
48 -%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-ly.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-http://alayam

%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%B5/ 
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 الحرب جرحى لخدمة تطوعوا الذين البيضاء مستشفى ممرض ي مرتبات عن والخارج، ومشكالت عدم اإلفراج بالداخل والقلب

 األدوية من الدعم وتقديم املركزي  بيضاءال مستشفى إنشاء مشروع كما تم بحث استكمال مرتباتهم إيقاف حيث تم

 .49الطبية واملستلزمات

  

تأثير الشتباكات الدائرة على خالل الشهر املقبل نتيجة  ليبيا في الصحي القطاع يواجهها التي املصاعب تستمرأن من املرجح 

من املستشفيات  كثيرا أناألساس نتيجة موارد القطاع القليلة بعلى  الضغوط زيادة املتوقع من كذلك .القطاع الصحي مرافق

ل تعمل بكامل طاقتها أو تعرض عدد من املستشفيات للقصف من جراء الشتباكات وخروجها عن الخدمة  أو ل تعمل

األطباء  أووباإلضافة إلى ذلك ل يزال يعاني القطاع الصحي من أزمات نقص الدواء والكوادر الطبية سواء على مستوى األطباء 

تستمر هذه األزمات خالل  أناعدين أو هيئات التمريض أو املشكالت الخاصة بسوء الخدمات الطبية والحتمالية األكبر املس

 .الشهور املقبلة مع عدم وجود أفق لحل سياس ي قريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 http://www.lananews.com/ar/?p=47723 
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 ةقتصادياال حالةال. 6
 

مليون دينار من بريطانيا إلى مصرف ليبيا  150استمرت أزمة السيولة بليبيا خالل شهر مارس، على الرغم من وصول نحو 

املركزي في طرابلس لتوزيعها على املصارف التجارية، واتهم محافظ مصرف ليبيا املركزي في البيضاء علي الحبري، نظيره 

 بطرابلس الصديق الكبير بأنه وراء أزمة السيولة املالية.

لسيولة بمدينة سبها إليجاد آلية تلزم الجهات العامة على اإليداع وفي إطار الجهود لحل تلك األزمة، اجتمعت لجنة أزمة نقص ا

 الشركات النفطية، كما استضاف مصرف ليبيا املركزي في البيضاء، اجتماًعا موسًعا  النقدي
ً
بحسابات املصارف، وخاصة

 ئية والدوائية.، والسيولة النقدية، والسلع الغذا2017لبحث آليات توفير الغطاء املالي للحكومة املوقتة لعام 

مليار دينار لتنفيذ مشروعات 2مليون دينار لكل بلدية، ونحو  200السياق، خصص املجلس الرئاس ي خالل مارس  ذاتوفي 

 لوضع التدابير والسياسات  20تنموية في مختلف بلديات ليبيا، كما كلف لجنة مكونة من
ً
 اقتصاديا

ً
 ومتخصصا

ً
خبيرا

 القتصادية للدولة.

املالية والتخطيط في الحكومة املؤقتة املخصصات املالية ملرتبات شهري يناير وفبراير للعام الحالي، كما أحالت وأحالت وزارة 

 3,22نظيرتها في حكومة الوفاق الوطني رواتب العاملين بالدولة ملصرف ليبيا املركزي بطرابلس، لشهري يناير وفبراير، بقيمة 

علقة بحوالت النقد األجنبي للعالج والدراسة في الخارج والتي تشمل التقييد بالسقف مليار دينار. وحدد املصرف الضوابط املت

، وأعلن أن وزارة املالية حولت أذونات صرف منح الربع األول من العام 
ً
وكندا  بأمريكا للطلبة الدارسين 2017املحدد مسبقا

 فقط.

بلس، القاض ي برفض الطعن املقدم من الصديق الكبير فيما نشر املصرف املركزي في البيضاء، قرار محكمة استئناف طرا

محافظ املصرف املركزي في طرابلس على قرار إقالته. وترجم مجلس النواب الحكم وعممه على السفارات واملؤسسات املالية 

 الدولية، مع تشكيل لجنة تحقيق برملانية ملعرفة أسباب عدم وصول الحكم في حينه إلى البرملان.

 بين أعضائه خالل مناقشة ميزانية وشهد مجلس ال
ً
مليار دينار لعدم  40املقدمة من الحكومة املوقتة، بنحو  2017نواب خالفا

 عن عدم مناقشة ميزانية 
ً
ملصرف الليبي ااسم   تغييرمارس كما شهد  .2016تقديم دراسة واضحة للوضع املالي للحكومة، فضال

 . اإلسالمية ملبادئ املالية القطري إلي مصرف النوران، ويعمل املصرف على ا

فيما دعا مشروع قرار القمة العربية املنعقدة في منطقة البحر امليت باألردن ، إلى إلغاء تجميد األموال واملوجودات الليبية في 

 البنوك األجنبية، وتخصيصها لخدمة الشعب الليبي.

ية بوزارة املالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني محمد وعلى صعيد آخر، أعلن ديوان املحاسبة عن إيقاف مدير إدارة امليزان

،  على خلفية رفض
ً
مليون دينار في  235إعداد املرتبات وفق منظومة الرقم الوطني، وأحدث ذلك زيادة بنحو هاملهرك احتياطيا

مليار دينار  4حو استخدام منظومة الرقم الوطني في صرف املرتبات بتخفيض قيمة املرتبات بنأدى كل حوالة شهرية. وقد 
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مليار دينار   1,5، إلي 2013مليار دينار خالل العام  2,130% خالل العام الجاري من نحو 28خالل العامين املاضيين، وبنسبة 

 . 2017خالل العام 

مج مبادرة وقد تم اختيار ديوان املحاسبة الليبي من قبل مبادرة تنمية اإلنتوساي، ليتم التواصل معه بجمع البيانات حول برنا

 تطبيق املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة.

 لرئيس املجلس الرئاس ي، لحكومة الوفاق، فائز السّراج، مع وزير الصناعة والتجارة الروس ي دنيس 
ً
وشهد مارس اجتماعا

ل التفاقيات والتعاون الليبي الروس ي في منتوروڤ، في موسكو، ملناقشة فرص الستثمار واستئناف املشاريع املتوقفة، وتفعي

 كافة املجالت. كما اتفق رئيس بلدية فيرونا اإليطالية على إقامة مشاريع في مجال البنية التحتية بمدينة الزنتان.

، كما عقد بالعاصمة التونسية ملتقى اقتصادي ليبي فرنس ي برعاية السفارة الفرنسية في ليبيا، إليجاد حل ملشكلة السيولة

صندوق النقد الدولي أن صدور عدة منشورات وتخبط البنك املركزي سبب  وقالوعودة الثقة بين رجال األعمال واملصارف، 

 .تدهور القتصاد، وكذلك وجود مصرفين مركزيين

، كسبت محفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار في مارس حكًما من املحكمة العليا بلندن بشطب الدعوى املرفوعة م
ً
ن قبل وأخيرا

شركة كاتليست ضد املحفظة بالكامل. وقررت لجنة اإلدارة املوقتة للمؤسسة الليبية لالستثمار، سحب قرارها املتعلق بإعادة 

تشكيل مجلس إدارة املحفظة. وقام رئيس ديوان املحاسبة خالد شكشك بوضع حسابات املؤسسة تحت الفحص واملراجعة، 

ء، مطالًبا بعدم اتخاذ أية إجراءات حيال الحسابات املصرفية للمؤسسة إل بعد وطالب باإلسراع في تشكيل مجلس األمنا

 الحصول على موافقته.

 

  
 مع تراجع  يؤديمن املتوقع أن 

ً
النفط وانخفاض  إنتاجالصراع في منطقة الهالل النفطي إلى تفاقم معاناة القتصاد، خاصة

السيولة، وتضيع الجهود املبذولة لحل األزمة هباًء في ظل تخبط قرارات  النفطية، ما يفاقم من أزمة نقص اإليراداتحجم 

املصرفين املركزيين واستمرار النقسام الحاصل بين املؤسسات الليبية وغياب الرقابة، حيث أن القتصاد الليبي في حاجة إلى 

ؤسسات، مع وضع إستراتيجية تنموية تجاوز النموذج القتصادي القائم، والتحول نحو اقتصاد منتج يحكمه القانون وامل

شاملة، من أجل تشجيع مبادرات القطاع الخاص للولوج إلى مختلف القطاعات القتصادية واللتزام بقواعد املنافسة، 

يضمن الوصول إلى التمويل، وذلك ما يفتقده وقطاع مصرفي ديناميكي تدعم املستثمرين،  فاعلة   اقتصادية   إدارة  وتوحيد 

 لليبي.القتصاد ا
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 نتيجة توقف عمليات  615ألف برميل، ثم تراجع إلى  750ليبيا النفطي مع بداية شهر مارس نحو  إنتاجبلغ 
ً
ألف برميل يوميا

التصدير وإغالق مينائي السدرة ورأس لنوف عقب الشتباكات املسلحة للسيطرة على موانئ ومنشآت الهالل النفطي، وإغالق حقل 

ألف برميل قبيل نهاية الشهر لزيادة  700النفط الرتفاع من جديد لنحو إنتاج حقل الوفاء النفطي بشكل كلي، ليعاود الواحة و 

اإلنتاج من الحقول املشغلة من قبل شركة الخليج العربي، وحقل أبو الطفل التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، ليتراجع مرة أخرى 

  500دون مستويات 
ً
القوة القاهرة بحقلي الشرارة والوفاء، في أعقاب تعطيل مجموعات مسلحة لإلنتاج  إعالن بعد ألف برميل يوميا

 مليون متر مكعب. 11,5مليون متر مكعب من نحو  2,8بالحقلين، ما أدى إلى تراجع شحنات الغاز إلى إيطاليا إلى 

والبريقة، وشحن  ميناء  الزويتينةجيهها إلى موانئ وأعادت مؤسسة النفط جدولة شحنات الخام من موانئ السدرة ورأس لنوف، لتو 

ألف برميل إلى الصين، والثالثة بنحو  500ألف برميل من النفط الخام، وأخرى بنحو  509النفطي ثالث شحنات بنحو  الزويتينة

ألف  13ليا ، ونحو ألف برميل من النفط متجهة إلى ايطا 600ألف برميل، بينما صدر ميناء البريقة النفطي شحنتين بنحو  600

 طن من األمونيا إلى فرنسا. فيما شحن ميناء السدرة النفطي مليون برميل إلى الصين .

 :مقارنة بفبراير من العام ذاته 2017ويوضح الجدول التالي: حجم الصادرات النفطية خالل شهر مارس 

 ميناء البريقة الزويتينةميناء  ميناء السدرة

فبراير باأللف 
 مارس برميل

فبراير باأللف 
 برميل

مارس 
 باأللف برميل

فبراير باأللف 
 برميل

مارس 
 باأللف برميل

 إيطاليا 600 إيطاليا 600 الصين 509 إيطاليا 600 مليون الصين إيطاليا 630

 إيطاليا 600  الصين500 إيطاليا 800  إيطاليا 630

 600 إيطاليا 600  600
ألف طن 12

زيت ثقيل إلى 
 مالطا

ألف طن  13
 األمونيامن 

 إلى فرنسا

  965 
 إندونيسيا

   

 على البيانات املنشورة علي قناة ليبيا االقتصادية وصحيفة الوسط ، وعدد فبراير من تقرير الحالة االقتصادية  إعداد الجدول من: املصدر
 
الباحثة اعتمادا

 .الليبية
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وتصدير النفط  إنتاج لى جميع العقود العاملية املبرمة بشأنوأعلنت املؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي عن التزامها ومحافظتها ع

فور انتهاء العمليات العسكرية  النواب ملجلس التابع من ليبيا وحصة الشركاء، وأنها تسلمت املوانئ النفطية من الجيش الليبي

ب قرار الحكومة املوقتة بإلغاء االسابقة. وأيدت لجنة الطاقة بمجلس النو  اإلنتاجفي منطقة الهالل النفطي لستعادة معدلت 

، وصرح مصطفى صنع هللا رئيس  املوقتة الحكومة ، وتكليف املؤسسة املنبثقة عنة الوطنية للنفط املؤسس توحيداتفاق 

 النفطية الشركات واملجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني. وحذرت املؤسسة االنواب أنها تتبع ملجلس  طرابلس فياملؤسسة 

للتعامل في النفط الليبي، مؤكدة أنها تعاقدت العام الجاري مع عقودا من التعامل مع أي كيان أو جهة غير شرعية تبرم  العاملية

 اتفاق توحيدها.وإلغاء شركة عاملية. كما أعلنت النقابة العامة للمؤسسة الوطنية للنفط رفضها لدعوات تقسيم املؤسسة  16

س ي لحكومة الوفاق الوطني قراًرا بتوزيع الختصاصات في مجال النفط بين رئاسة الوزراء وفي السياق ذاته، أصدر املجلس الرئا

واملؤسسة الوطنية للنفط. واعترض صنع هللا على ذلك القرار وطالب املجلس بسحب قراره فليس لديه السلطة القانونية 

 .هللا نعص تعبير حد على لتغيير أو تقييد سلطات ومسؤوليات املؤسسة الوطنية للنفط

 باملؤسسة الوطنية للنفط ملناقشة الجانب املالي حيث تأخر صرف املرتبات وامليزانيات املختلفة بقطاع 
ً
وشهد مارس اجتماعا

النفط من قبل وزارة املالية، والتي تعتبر أساسية لزيادة اإلنتاج وأعمال الصيانة. فيما التقى رئيس املؤسسة بالسفير الصيني 

إفريقيا الصينية العاملة في القطاع النفطي من جديد. كما تم انعقاد فعاليات مؤتمر ومعرض شمال  لبحث عودة الشركات

 للبترول بالجزائر لبحث الخطط املستقبلية للشركات العاملية لتطوير قطاع النفط الليبي. 

رحالت نقل املشتقات ي إجمالالنقل البري لشهر فبراير حيث بلغت  إحصائياتوأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن 

رحالت النقل إلي إجمالي رحالت يومية، فيما بلغ  6رحلة، بمعدل  135النفطية املنفذة من منطقة تشغيل طبرق بنغازي نحو 

، فيما بلغت مدخالت الغاز املسال  9رحلة بمعدل  225مدينة طبرق نحو 
ً
مليون طن  3,218.661بنغازي نحو  إلىرحالت يوميا

 مليون طن. 4,733.325ينة طبرق نحو ووصلت مدخالت مد

 قالاملواطنين بتوفير الوقود وغاز الطهي املنزلي، و ” ميالد الهجرس ي“ األزمةلجنة يما يتعلق بأزمة الوقود والغاز، طمأن رئيس وف

هي أن اللجنة تعكف على دراسة إمكانية إعادة فتح نقطة توزيع مستودعي طرابلس وطريق املطار لبيع أسطوانات غاز الط

 واستمرارها حتى نهاية شهر رمضان.
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بدد تجدد الصراع على موانئ الهالل النفطي اآلمال بخطط رفع إنتاج ليبيا من النفط إلى املستوى الذي كان عليه قبل الثورة، 

 بحلول شهر أغسطس املق 1,2حيث كانت تخطط املؤسسة الوطنية للنفط لرفع اإلنتاج إلى 
ً
بل، وإلى مليون برميل يوميا

 خالل العام 1,7
ً
. حيث تؤثر اشتباكات الهالل النفطي على ثقة املستثمرين األجانب في تعافي صناعة 2018مليون برميل يوميا

النفط الليبية، وتبرز مدى هشاشة صناعة النفط والوضع بشكل عام في الدولة. ومن ثم من املتوقع أن تشهد حقول النفط 

 في اإلنتاج و 
ً
 سريعا

ً
بالتالي انخفاض اإلنتاج النفطي خالل العام الجاري، في حال استمرت وتيرة التوترات السياسية تراجعا

والعسكرية، مع غياب الستثمارات اإلضافية في الحقول واملوانئ، وغياب عمليات الصيانة الدورية خالل الخمسة أعوام 

 من ليبيا إليرادات الرئيس ي املصدر النفط بقطاع واضح بشكل يضر بالبالد السياس ي النقسام حالة استمرار أن كمااملاضية. 

 يعانيها التي الفنية املشاكل مواجهة خطط سيعرقل السياسية بالتجاذبات النفطي القطاع تأثر واستمرار. األجنبية العملة

 .القطاع

مام العمالت األجنبية خالل مارس، وواصل الدولر ارتفاعه مقابل الدينار في السوق السوداء استمر تراجع العملة املحلية أ

على خلفية التوتر األمني الحاصل في منطقة الهالل النفطي، وتعليق عمليات تصدير النفط من  خالل النصف األول من الشهر

بعدما سجلت في السابق ارتفاًعا تاريخًيا بدأته نهاية العام دينار،  6.66و  6.125مينائي السدرة ورأس لنوف، ليتراوح ما بين 

دينار. يأتي هذا فيما تراوح سعر  5.23و 4.85دينارات ليصل الفارق عن السوق الرسمية ما بين  7املاض ي عندما وصل الدولر 

 دينار. 8.06و  7.47مابين  دينار، بينما تراوح الجنيه اإلسترليني 7.02و  6.400صرف اليورو أمام العملة املحلية مابين 
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 2017سعر صرف الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية في السوق الموازي خالل مارس 

 الجنيه االسترليني اليورو الدوالر األمريكي 

 7.470 6.400 6.125 1/3/2017السبت 

 7.690 6.710 6.400 8/3/2017السبت 

 7.900 6.970 6.500 12/3/2017األربعاء 

 7.740 6.810 6.450 14/3/2017الجمعة 

 7.810 6.830 6.480 15/3/2017السبت 

 8.22 7.140 6.665 22/3/2017السبت 

 8.38 7.350 6.850 29/3/2017السبت 

http://libyanbusiness.tv/table- الباحثة اعتماداً علي بيانات قناة ليبيا االقتصادية على الموقع: إعدادالجدول من المصدر: 
currency/ 

 
دينار، فيما تراوح سعر صرف  6.48إلى  6.40ثم انخفض سعر صرف الدولر مقابل الدينار في منتصف مارس ليتراوح ما بين 

دينار. وأظهرت املؤشرات  7.810و  7.74ليني مابين  دينار، وبلغ الجنيه اإلستر 6.83و  6.81اليورو أمام العملة املحلية ما بين 

% في مقابل العملة األميركية بالسوق السوداء خالل ثمانية أشهر، بعدما تخطى الدولر  50السابقة تراجع قيمة الدينار بنسبة 

 .2016دينار نهاية مارس  3.6دينار نهاية شهر نوفمبر املاض ي مقارنة بـ 7حاجز 

http://libyanbusiness.tv/table-currency/
http://libyanbusiness.tv/table-currency/
http://libyanbusiness.tv/table-currency/
http://libyanbusiness.tv/table-currency/
http://libyanbusiness.tv/table-currency/
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مقابل العملة املحلية خالل النصف الثاني من شهر مارس ليتراوح ما أخرى الرتفاع مرة األمريكية ملة ثم عاود سعر صرف الع

دينار. يأتي هذا فيما تراوح سعر صرف اليورو   5.53و  5.18دينار، فيما بلغ الفارق عن السوق الرسمية مابين  6.95و 6.60بين 

 .دينار 8.38و  8.07، بينما تراوح الجنيه اإلسترليني مابين دينارات  7.35و  7.05أمام العملة املحلية مابين 

فيما تباين سعر العملة الليبية أمام العمالت الدولية في السوق الرسمية، حسب األسعار املعلنة من مصرف ليبيا املركزي، كما 

 يتضح من الجدول التالي:

 

 

 2017مية خالل مارس سعر صرف الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية في السوق الرس

 الجنيه  اليورو الدوالر األمريكي 
 اإلسترليني

 الدرهم  الريال السعودي
 اإلماراتي

السبت 
1/3/2017 

1.4315 1.5111 1.7714 0.3813 0.3898 

السبت 
8/3/2017 

1.4379 1.5193 1.6841 0.3834 0.3915 

السبت 
15/3/2017 

1.4319 1.5211 1.7536 0.3818 0.3899 

 السبت
22/3/2017 

1.4189 1.5325 1.7703 0.3784 0.3863 

السبت 
29/3/2017 

1.4152 1.5363 1.7752 0.3774 0.3853 

الباحثة اعتماداً على البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي على مدار الشهر،  إعدادالجدول من المصدر: 
ps://goo.gl/MIW0fohtt 

 

https://goo.gl/MIW0fo
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 1.4315خالل الشهر من نحو  األمريكية%، حيث تراجعت العملة 0.8فقد ارتفع سعر الدينار أمام الدولر خالل مارس بنسبة 

 أمام الجنيه  1.5363إلى 1.5111دينار، بينما تراجع الدينار أمام اليورو الذي ارتفع من نحو  1.4152إلى 
ً
دينار، وتراجع أيضا

 دينار . 1.7752دينار إلى  1.7714ني الذي ارتفع من اإلسترلي

، ارتفع سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي الذي  األمريكيةوأمام بعض العمالت الخليجية املرتبطة بالعملة 

 0.3853ي إلى نحو دينار في بداية مارس. كما تراجع الدرهم اإلمارات 0.3813دينار، من نحو  0.3774انخفض بنهاية الشهر إلى 

 خالل الفترة ذاتها. 0.3898دينار من نحو 

 

بتغيير سعر الصرف الرسمي عة والزراعة وقد طالب محمد الرعيض رئيس مجلس إدارة التحاد العام لغرف التجارة والصنا

املصرف املركزي بطرابلس  دنانير، وفي ذلك السياق أشار الصديق الكبير محافظ 4للدينار مقابل الدولر في املصرف املركزي إلى 

 ملصلحة التاجر علي املصلحة العامة. وأنه 
ً
عن األهداف الحقيقية لسياسة سعر الصرف، لفًتا بعيد إلي أن ذلك يعتبر تغليبا

 عن األسس واملعايير التي استند إليها 
ً
إلى أن أية إجراءات قد تتخذ لتعديل سعر الصرف لن يكون هدفها تمويلًيا، متسائال

 عن عدم دراسة اآلثار السلبية على املواطن الليبي، ودافع الرعيض، التح
ً
اد في مقترح سعر الصرف بأربعة دينار للدولر، فضال

% من إيراد النفط وهو مجرد رقم مقترح  99عن مقترحاته بأنها مبنية على أساس ما تم اعتماده كميزانية عامة ممولة بنسبة 

لر. وأنه سيلجأ لكل السلطات والجهات ذات العالقة إلزالة ومعالجة التشويه الحالي سعر توازني جديد مؤقت للدو إليجاد 

لالقتصاد ولحل أزمتي ارتفاع سعر الصرف والسيولة، وأن التعامل مع األزمة ومعالجتها يتطلب اتخاذ سياسات نقدية من قبل 

 السلطة النقدية.

: 
 بعد اشتباكات الهالل النفطي وتوقف من املتوقع استمرار تراجع العملة الليبية أما

ً
م العمالت األجنبية في السوق املوازية خاصة

النفط الليبي، وبالتالي تراجع حجم اإليرادات النفطية، مما يفاقم من إنتاج النفط الليبي والتي أدت إلى تراجع حجم إمدادات 

أمام الدينار الليبي ما يؤدي بدوره إلى اتساع الفجوة بين استمرار أزمة نقص السيولة ومن ثم استمرار ارتفاع العمالت األجنبية 

 لعدم توافر العملة األجنبية في البنوك الليبية، ما يؤدي
ً
ارتفاع  إلى قيمة سعر الصرف في السوقين الرسمي واملوازي نظرا

 أسعارها في السوق املوازية.
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ديناًرا  30إلى  25ة في األسواق الليبية خالل شهر مارس، حيث ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء من ارتفعت أسعار السلع األساسي

. كما ارتفعت أسعار الخضروات وأرجع بعض التجار ذلك إلى أن الوقت دينارا 20و 10للكيلوجرام  بينما بلغ سعر الدجاج مابين 

 املواش ي وتهريبلى تونس لرتفاع أسعارها وربحيتها للتجار واملزارعين. الخضراوات إ تهريببين موسمين شتاء وربيع، باإلضافة إلى 

 .الجوار لدول 

وفي إطار جهود الدولة ملعالجة ارتفاع األسعار ونقص السلع الغذائية، وزعت بلدية بنغازي بعض السلع على املحالت التجارية 

عقيد ونيس آدم العرفي محالت القصابين من مخالفة بعد اعتماد أسعارها. فيما حذر مدير جهاز الحرس البلدي ببنغازي ال

 ديناًرا للكيلوغرام. 14تسعيرة بيع لحوم الضأن املستوردة، من قبل بلدية بنغازي، بنحو 

كما ناقش رئيس الحكومة املوقتة، عبدهللا الثني، مع عضو لجنة املالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، سبل توفير السلع 

النقص في بعض املواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان، وأحال صندوق موازنة األسعار عقود توريد بعض  التموينية ومعالجة

السلع التي يستهدف توريدها خالل هذه الفترة إلى ديوان املحاسبة، الذي منح اإلذن للصندوق للبدء في عمليات التوريد لبعض 

كما دعت وزارة القتصاد والصناعة في الحكومة املوقتة املواطنين، مليون يورو،  64,120.280سلع بقيمة 5 واملتضمنةالسلع 

من السلع التموينية، وسيكون آخر موعد لستالم  2017بالتوجه إلى الجمعيات الستهالكية لستالم الدفعة األولى للعام 

 أبريل. 25، وسيتم توزيع الدفعة الثانية ابتداء من 2017أبريل  8الجمعيات ملخصصاتها يوم 

ودعا محمد الرعيض رئيس مجلس إدارة التحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، إلى ضرورة استبدال الدعم السلعي 

عدم تقديم ل والزراعة والصناعة التجارة لغرف العام التحاد إدارةاملركزي بطرابلس  دبدعم نقدي لحساب املواطنين، وانتق

 لتحاد ا
ً
لفساد، وتهريب السلع واألصول وارتفاع املستوى العام لألسعار. وأرجع املركزي ذلك إلى بشأن محاربة ظاهرة ا حلول

عدم التزام بعض املوردين ومنهم املندرجين تحت مظلة التحاد باألسعار املقدمة عند فتح العتمادات واملضاربة بالسلع 

 عن الفساد الحاصل في عمليات التوريد.
ً
 واحتكارها، فضال

لدية ترهونة عياد البي على تسليم الصيدليات لحليب األطفال، حيث يتم بيع الحليب بسعر السوق املوازي وهو وأشرف عميد ب

 للعلبة الواحدة بينما سعره 20
ً
. وحمل رج 12ا الرسمي هو دينارا

ً
 بطرابلسمصرف ليبيا املركزي  ”بي حسني“ل األعمال دينارا

 12تمويل توريده من ماله الخاص دون اعتمادات من املصرف ملدة ب ”البي“ قياممسؤولية ارتفاع سعر حليب األطفال، بعد 

 شهر.

وفي السياق ذاته، أطلقت دوريات وحدة املخابز بجهاز الحرس البلدي ببنغازي، حملة تفتيش على املخابز، وضبطت عدًدا من 

س رفضه شحنة علب معجون طماطم وشحنة املخالفات داخل املخابز، فيما أعلن مركز الرقابة على األغذية واألدوية خالل مار 

صندوق  25صندوق من مشروب غازي بطعم البرتقال، و  4000عصير فواكه مشكلة، وكيكات تركية املنشأ وشحنة تتكون من 

 من الفاصوليا  60صندوق من منتج مشروب ماريندا بنكهة التفاح، و 800من منتج الّسمن املصري املحظور في ليبيا ، و 
ً
طنا
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ألف صندوق من التونة املعلبة التايالندية، وذلك لعدم مطابقتها املواصفات القياسية  6,600مصرية املنشأ، و  البيضاء

صنف من املواد الغذائية منتهية الصالحية في مدينة سبها. وتم إعدام كمية  700املعتمدة. كما أتلف جهاز الحرس البلدي قرابة 

 لكمية من السكر بمخازن السلع التموينية بطبرق. وحذر مكتب الحرس كيًسا من امللح الفاسد كانت معدة لت 584
ً
كون بديال

البلدي عين زارة املستهلكين وأصحاب املحال التجارية من وجود عدة أصناف من املواد الغذائية في األسواق غير الصالحة 

 لالستهالك البشري.

علبة دواء بيطرية مهربة من  2499ألمنية الجزائرية نحو واستمرت عمليات التهريب خالل شهر مارس، حيث ضبطت األجهزة ا

 من اإلبل للتهريب إلى مصر، ونحو  80دينار، وتم ضبط  3000للعلبة وتباع في الجزائر بنحو  دينارا جزائريا 40ليبيا بنحو 
ً
رأسا

 من األبقار، و 17
ً
 من األغنام عند الحدود الليبية لتهريبها. ونجحت لجنة أزمة 70رأسا

ً
القبض على إلقاء الوقود والغاز في  رأسا

آلف لتر إلي تونس، حيث أن تهريب الوقود من ليبيا  5عدد من شاحنات الوقود في طريقها إلى تشاد، وثالث شحنات لتهريب 

 % من احتياج السوق التونس ي من الوقود. 40يسد قرابة 

ة الجنوبية ملخالفتها الشروط القانونية واملشاركة في محطة وقود في املنطق 27عن إغالق  أعلنت لجنة أزمة الوقود والغازو 

مليون دينار ليبي بسعر  16,245مليون لتر بنزين بنحو  21,66عمليات تهريب الوقود. وبلغت كميات الوقود التي تم تهريبها نحو 

 .يمليون دينار ليب 5.65بنحو   مليون لتر ديزل، لبيعها في السوق السوداء 5,65درهم للتر ، و 0.75

  
 مع استمرار ارتفاع أسعار العمالت األجنبية أمام الدينار 

ً
من املتوقع استمرار ارتفاع أسعار السلع األساسية في ليبيا خاصة

 الليبي مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع املستوردة، والسلع املحلية التي يتم استيراد أحد مكوناتها الوسيطة.

الرقابة وتعدد املؤسسات وتخبط قراراتها تستمر عمليات تهريب الوقود والسلع من ليبيا ولم  وفي ظل غياب األمن وانعدام

تستطع السلطات الليبية القضاء عليها بشكل كامل، مما يؤدي إلى استمرار نقص السلع األساسية وارتفاع أسعارها ومن ثم 

لب على السلع مع قدوم شهر رمضان، فعلى الرغم من بدء ارتفاع معدلت التضخم الليبية، بالتزامن مع زيادة الستهالك والط

وزارة القتصاد والتجارة في توزيع السلع التموينية من املخازن املخصصة للجمعيات الستهالكية، فتم تخفيض كميات السلع 

 في السلع.
ً
 املقرر توزيعها لوجود عجزا
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 الحكم المحلي والخدمات المحلية. 7
 

تأثر أداء املجالس البلدية بشكل سلبي بسبب أعمال العنف املتجددة في أغلب املناطق الرئيسة في ليبيا؛ حيث تجددت 

 عن املعار 
ً
ك الدائرة للسيطرة الشتباكات بين املجموعات املسلحة في العاصمة طرابلس ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية فضال

على منطقة الهالل النفطي؛ والشتباكات املسلحة التي شهدتها مدينة بنغازي؛ ومطالبة متظاهرين بعض املجالس بالتنحي، 

 عن الفتقار إلى اإلمكانات املادية والعتمادات املالية التي تمكن املجالس البلدية من تقديم الخدمات للمواطنين، وفي 
ً
فضال

عوائق؛ قامت بعض البلديات بتقديم الخدمات للمواطنين بما ُيسمح لها من مساحة حركة وإمكانات  مادية على إطار هذه ال

 النحو التالي:

فيما يتعلق بأزمة الكهرباء؛ وهي إحدى أكثر األزمات التي تعاني منها نسبة كبيرة من املحليات بشكل مزمن؛ وترجع أزمة الكهرباء 

دات الوقود الالزمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء وأعمال العنف التي تشهدها عدد كبير من نقص إمدا :أهماألسباب عدة 

البلديات؛ وإما بفعل عوامل طبيعية. حيث تسببت املعارك بين قوات البنيان املرصوص وتنظيم الدولة في سرت في أزمة كهرباء 

ميجاوات من محطة كهرباء  500لعامة للكهرباء ، فقدان باملدينة بعد السيطرة عليها. وعلى سبيل املثال إعالن الشركة ا

 .50الغازية، وذلك بسبب الظروف األمنية التي تمر بها البالد  الرويس

وقامت بعض البلديات بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء بجهود  في هذا الصدد؛ حيث تمكنت الشركة  في طرابلس من  

لصيانة التابع للشركة في سرت؛ وأعلن مساعد مدير إدارة توزيع املنطقة الوسطى تسليم بعض الكوابل واملولدات ملكتب ا

. كما تم التباحث 51بالشركة، املهندس رمضان أبوشوفة، توصيل التيار الكهربائي إلى جميع أنحاء مدينة سرت خالل أسبوعين

ي إنشاء محطة توليد كهرباء بمدينة بين عمداء بلديات طبرق وإمساعد وبئر الشهب سبل مناقشة مساعدة شركة الخليج ف

  .52ميجا 400طبرق بقدرة إنتاجية تقدر بـ 

كما تعرضت بعض املحطات الكهربائية لإليقاف بفعل عوامل طبيعية؛ إذ خرجت ثالث وحدات بخارية في محطة كهرباء الزاوية 

ميجاوات من القدرات اإلنتاجية" نتيجة  450ووحدة في محطة كهرباء مصراتة عن الخدمة" وهو ما يتسبب في فقدان "ما قيمته 

هيجان البحر وارتفاع نسبة املياه وخروج كميات كبيرة من األعشاب البحرية إلى الشواطئ ما اضطر شركة الكهرباء إلى "اللجوء 

 على سالمة واستقرار الشبكة الكهربائية"، حسب3إلى عملية برنامج طرح األحمال التي تصل إلى 
ً
 ساعات" وذلك "حفاظا

                                                           
50http://bit.ly/2otwiUP  
51http://bit.ly/2mjOZxo  
52http://bit.ly/2mZCfJC  
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كما ذكر املكتب اإلعالمي ملحطة كهرباء شمال بنغازي أن الوحدة البخارية الثالثة باملحطة دخلت على الشبكة  53الشركة.

ميغاوات؛ ليتيح املجال لتغطية العجز بالجناح الشرقي للشبكة العامة قبل  2100العامة بعد انتهاء أعمال الصيانة بحمل 

 54حلول شهر رمضان.

لى خلفية أزمة الكهرباء؛ حيث تعاني بلديات عديدة من أزمات متكررة في مياه الشرب؛ ومنها بلدية سرت التي وتأتي أزمة املياه ع

تعاني من أزمة في املياه بسبب انقطاعها من املصادر الرئيسية في حقلي السرير وتازربو املغذية لخزان أجدابيا، إلى جانب انقطاع 

؛ نتيجة لنقطاع التيار الكهربائي عن الحقلين. وقد 55ن القرضابية الذي يغذي املدينةاملياه عبر خط عمر املختار بنغازي وخزا

تتسبب أعمال السرقة في إتالف آبار وتوقفها عن العمل مثلما حدث في سهل جفارة الذي تعطل أحد آبارها بفعل تسبب 

بالحقل الشرقي، ما أدى إلى  248بالبئر قاموا بالسطو على محتويات وحدة التحكم واملحول الكهربائي  مجموعة من اللصوص 

 . 56توقفه

وتقوم املجالس البلدية بحفر اآلبار مثل حفر بئر إحبيش جنوب طبرق والتعاقد مع الشركات مثل شركة الخليج من أجل إنشاء 

 . كما تم عقد اجتماع بالهيئة العامة للموارد امل57محطات لتوليد الكهرباء كحلول للتصدي ملشكلة نقص املياه
ً
ائية؛ ضم كال

من رئيس الهيئة وعمداء بلديات طرابلس الكبرى ومندوبين عن الشركة العامة لتحلية املياه وعن املجلس الرئاس ي، وتم التأكيد 

على تعجيل إعداد الدراسات املتعلقة بإنشاء محطات تحلية على طول الشاطئ البحري وعلى "إلزام الحكومة لتنفيذ هذه 

 .58املشروعات"

الحرس البلدي في عمليات الضبط؛ ورغم القيود التي يفرضها الوضع األمني والسياس ي التي تعيق أداءه لدوره  وعن جهود

الرقابي على أكمل وجه؛ إل أن الجهاز يقوم بعمليات الضبط التجاري والغذائي للمخالفات؛ حيث أتلف الجهاز كمية من املواد 

. كما قام جهاز الحرس 60، وتشميع عدد آخر في مدينة سبها59مدينة سبها صنف( منتهية الصالحية في 700الغذائية )قرابة 

البلدي طرابلس املركز بجولة تفتيشية على بعض املطاعم واملقاهي تم خاللها مخالفة عدد من املقاهي. كما حذر جهاز الحرس 

. كما أعلن املجلس 61"مواد غير مرخص بها"البلدي بعين زارة الليبيين من استهالك عدد من املواد الغذائية، وذلك لحتوائها على 

                                                           
53http://bit.ly/2nCGLRt  
54ly/2n6BGwMhttp://bit.  
55http://bit.ly/2mHcITN  
56http://bit.ly/2nlRawQ  
57http://bit.ly/2mZCfJC  
58http://bit.ly/2ojbNKq  
59http://bit.ly/2nCez0Q  
60http://bit.ly/2mLhOzf  
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البلدي زليتن إنشاء وحدة التحري بفرع الجهاز البلدي، وذلك ملتابعة ظاهرة احتكار السلع لـ"تقوم بتنفيذ اختصاصات الحرس 

 62”البلدي والقضاء على احتكار السلع ومتابعة الظواهر السلبية.

تصالت؛ تتعاون املجالس مع شركة التصالت النوعية التابعة للهيئة وضمن جهود املجالس البلدية فيما يتعلق بقطاع ال

؛ وهو مشروع NTNالعامة لالتصالت واملعلوماتية من أجل تقديم التسهيالت الالزمة إلتمام مشروع شبكة التصالت الوطنية 

القطاعات الحيوية الليبية في  يهدف لتنفيذ منظومة وطنية لالتصالت الالسلكية خاصة بالطوارئ والسالمة العامة، بربط

في حدود  –. ويقدم مجلس بلدي مصراتة يد العون واملساعدة 63مشترك 120000معظم مساحة الدولة , بسعة تصل لحوالي 

انطالق املرحلة األولى للمشروع داخل بلدية مصراتة حسبما أشار مدير  فور للشركة على أن تباشر عملها  -اإلمكانات املتاحة

 .64عات باملجلس البلدي مصراتة مصطفي الدلنس يمكتب املشرو 

لإلغالق  -شرقي ليبيا  -وعن شؤون التعليم؛ فقد تعرضت مدارس ببلديات عديدة خاصة الواقعة في منطقة الهالل النفطي 

 للغاية : ففي إطار بدء الفصل الدر 65بسبب األوضاع األمنية الصعبة
ً
اس ي . وعن دور املجالس البلدية والذي ما زال محدودا

الثاني يوم الخامس من شهر مارس؛ دعت املجالس البلدية مديري املؤسسات التعليمية ملرحلتي التعليم األساس ي والثانوي إلى 

. كما قامت بعض البلديات بتطبيق نظام الفصول 66اللتحاق بمؤسساتهم وتهيئتها حتى يتسنى للطالب البدء في الدراسة

زودت بها الفصول في خطوة علمية ومنهجية كانت بمبادرة من بلدية سوق الجمعة في  اإللكترونية )السبورات الذكية( التي

كما ناقشت بعض البلديات مشكالت املعلمين للتوصل إلى حلول بشأنها؛ حيث .67 دعمها ومساندتها لقطاع التعليم باملنطقة

 68في قطاع التعليم وبالتالي صرف مرتباتهم. اتفق مسؤولو بلدية القبة وضع آلية تضمن سرعة إتمام إجراءات التعاقد للمعلمين

 عن اإلشاعات املتداولة بين املواطنين، 
ً
 فضال

ً
 وسياسيا

ً
وما زالت أزمة الوقود والغاز متجددة نتيجة األوضاع غير املستقرة أمنيا

 في هذا السياق. حيث وتقوم لجنة أزمة الوقود والغاز بدور محدو  .التي تعاني منها أغلب البلديات ما أدى إلى تنامي األزمة
ً
د أيضا

املناطق، داعية املواطنين إلى عدم النجرار وراء أي إشاعة تهدف لخلق أزمة   أعلنت عن توفير الوقود في كل املحطات بمختلف

؛ كما أعلنت عن إعادة فتح مستودعي الهاني وطريق املطار لبيع أسطوانات غاز الطهي حتى 69في الوقود وازدحام أمام املحطات

 عن افتتاح محطة وقود نموذجية تحمل الرقم  70اية شهر رمضان.نه
ً
في طريق طرابلس، وذلك ضمن برنامج تحسين  420فضال

                                                           
62http://bit.ly/2nJi7v4  
63http://bit.ly/2mjXaK6  
64http://bit.ly/2mjXaK6  
65p://bit.ly/2mLLE6thtt  
66http://bit.ly/2n5Zy6h  
67http://bit.ly/2nr1gjw  
68http://bit.ly/2n5LGsK  
69http://bit.ly/2mkdZor  
70http://bit.ly/2nr5NCo  
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كما تستمر الشركة املنفذة )شركة  .71املرافق العامة في البلدية حسبما صرح بذلك عميد بلدية بنغازي أحمد العريبي

خزانات بمستودع الزاوية  8في إنجاز أعمالها ملشروع صيانة عدد  السوكومنين لإلنشاءات الحديدية البحرية والصناعية(

  72النفطي بإشراف اإلدارة العامة للشؤون الفنية بشركة البريقة.

 في اإلمكانات ول سيما املعدات الطبية والكهرباء 
ً
وعن األوضاع الصحية؛ فما زالت تعاني العديد من املستشفيات نقصا

 عن اإلغالق 
ً
بسبب األوضاع األمنية. وتقوم البلديات بجهود متواضعة في هذا الشأن حيث تم عقد اجتماع واألدوية؛ فضال

. كما تعاقد مجلس 73بشأن إعادة افتتاح مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي على أن يكون جاهزا للعمل مطلع إبريل املقبل

أصدر وزير الصحة في  .  كما74ملطقعي ملستتشفي الثورةبلدي البيضاء مع شركة األداء لتوريد جهاز لتشغيل آلة التصوير ا

بشأن تشكيل مجلس تنفيذي إلدارة مستشفى  2017" لسنة 86الحكومة الليبية املؤقتة الدكتور رضا العوكلي القرار رقم "

در بونوارة من مهامه الثورة التعليمي املركزي العام في مدينة البيضاء. وجاء في القرار أن وزير الصحة قرر إعفاء صالح عبد القا

كمدير ملستشفى الثورة التعليمي بناًء على طلبه ويعاد إلى سابق عمله فقط، بعد تشكيل مجلس تنفيذي إلدارة املستشفى 

 .75والتسليم والستالم

 محدودة في هذا الصدد لكن هناك بعض البلديات تقوم بجهود في هذا الصدد
ً
 وعن تنمية القطاع املصرفي؛ فإن الجهود جدا

كاتفاق عميد بلدية ترهونة مع إدارة مصرف األمان للتجارة والتنمية على افتتاح فرع ببلدية ترهونة للمصرف بعد إتمام كافة 

 .76اإلجراءات املطلوبة

وفيما يتعلق بقطاع الطرق واملواصالت؛ فتعمل البلديات في إطار إمكاناتها املحدودة على تحسين خدمة النقل والطرق التي 

بها اإلغالق بسبب األوضاع األمنية والنقسامات السياسية؛ حيث شرعت بلدية حي األندلس في عمليات تنظيف وإزالة يعاني أغل

 إلعادة فتح الطرق ببلدية 
ً
السواتر واملخلفات فى كل من قرجي التضامن قرقارش وحي اإلسالمي والدريبي وباقي املناطق، استعدادا

.  ونتيجة جهود متواصلة لحكماء وأعيان مختلف 78بإزالة الكثبان الرملية من على الطرق .األندلس كما قامت بلدية زليتين 77حي

سنوات أمام حركة املرور؛ تم افتتاح طريق  3املناطق بالتعاون مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني. وبعد إغالق استمر 

 .79انتهاء العمليات العسكرية في القطاع الغربي للمدينة طرابلس الرئيس ي الذي يربط بين بنغازي ومناطق ومدن غرب ليبيا بعد

                                                           
71http://bit.ly/2ndGJhL  
72http://bit.ly/2nrgiWm  
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 فيما يتعلق بقطاع النقل الجوي؛ حيث تعاني نسبة كبيرة من املطارات الليبية من اإلغالق 
ً
 ملحوظا

ً
وشهد هذا الشهر تحسنا

ستقرة والتي أدت إلى إما لنقص اإلمكانات وعمليات الصيانة واللوجيستيات وإما بسبب األوضاع األمنية والسياسية غير امل

؛ ومطار طبرق املدني بعد 81؛ ومطار الكفرة 80إغالق بعضها. حيث تم تشغيل العديد من املطارات منها مطار غدامس املحلي 

ومطار  82توصل فرع البلدي منطقة "عمر املختار" وأعضاء املجلس البلدي طبرق لحل اعتصام محتجين بسبب تأخر املرتبات

؛ 83حالت خالل أقل من شهر؛ حسبما صرح بذلك وزير الحكم املحلي بحكومة الوفاق بداد قنصوسبها الذي سيستقبل الر 

 عن مطار الزنتان الذي أضحى أحد املطارات الناجحة من ناحية الخدمات والنضباط
ً
 .84فضال

ملعيشية؛ فزيادة قيمة كما تمثل مشكلة ارتفاع األسعار واحدة من أهم املعضالت التي تواجه املواطنين فيما يتعلق بحياتهم ا

 عن عمليات التهريب وعدم القدرة على السيطرة على السوق السوداء واألوضاع األمنية والسياسية 
ً
الدولر أمام الدينار فضال

 يؤرق الليبين. ويقوم نشطاء وإعالميون ومهتمون بالشأن 
ً
التي تخنق املجتمعات املحلية كل هذا جعل من زيادة األسعار هما

 .85الت مقاطعة وإطالقها عبر وسائل اإلعالم املختلفة مثل حملة #طبرق_تقاطع_اللحم وغيرهاالعام بحم

  

 .نتيجة للخالف السياس ي؛ ووجود ثالث حكومات في ليبيا تتنازع السلطة فإن دعم الحكومة املركزية للمحليات هش وضعيف

رصد؛ تبين وجود دور محدود للحكومة في دعم املحليات تمثل بشكل أساس ي في محاولتها وضع آلية لتوزيع ومن خالل ال

طالبت وزارة الحكم و مخصصات الطوارئ على البلديات واملجالس املحلية واللجان التسييرية املستمرة واملناطق اإلدارية. 

املناطق اإلدارية بضرورة موافاة الوزارة بشكل عاجل بالحسابات  املحلي عمداء البلديات ورؤساء املجالس املحلية، ومدراء

. كما أكد بداد قنصو املفوض بوزارة الحكم املحلي في حكومة 862016-2015-2014الختامية والتسويات املصرفية لسنوات 

ت تنموية بقيمة لكل بلدية، إضافة إلى تنفيذ مشروعا« مليون دينار 200»الوفاق الوطني، أن املجلس الرئاس ي سيخصص 

من  2017في مختلف بلديات ليبيا، متوقًعا التغلب على الصعوبات التي تواجه الوزارة والبلديات خالل العام « ملياري دينار»

 مليون دينار.  150خالل امليزانيات املخصصة لها بعد أن كانت في السابق نحو 

                                                           
80http://bit.ly/2mH4cEo  
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ملحلي أن الوزارة نظمت عمل املنظمات الدولية، مشترطة وفي سبيل ضبط نشاط املنظمات الدولية؛ أوضحت وزارة الحكم ا

ا في وزارة الخارجية، ونحن نتعامل مع وزارة الخارجية، وأي منظمة ل يكون لها سجل في وزارة الخارجية  أن تكون مسجلة رسميًّ

 ل نتعامل معها.

لس البلديات إلى العمل بكل جهد لتقديم كما تقوم الوزارة بدور في حلحلة املشاكل التي تخص مجالس البلديات؛ وتدعو مجا

الخدمات للمواطنين؛ ومع ذلك فإن هذا الدور ل يرقى إلى حل املشكالت التي تعاني منها البلديات وخاصة ما يتعلق بالبعدين: 

 للغاية. فالوضع األمني في الجنوب صعب وخطير واقتصر دو 
ً
ر الحكومة األمني واملعيش ي. ما يجعل دور الحكومة املركزية ضعيفا

املركزية فيه على دعوة رجال األمن للعودة إلى عملهم. وبذلك فإن الحكومة املركزية تفتقر إلى أهم وظيفة من وظائفها أل وهي 

 .87الوظيفة األمنية. فهنا توجد مشكلة "تغلغل" تعاني منها الحكومة املركزية ما يعني صعوبة سيطرتها على ربوع الدولة

مة املؤقتة بالبيضاء، عبد هللا الثني، عقد لقاء مع عضو لجنة املالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، ويذكر أن رئيس الحكو  

لبحث سبل توفير السلع التموينية ومعالجة النقص في بعض املواد الغذائية بشكل عاجل قبل حلول شهر رمضان املبارك. وقد 

 .88مالحضر اللقاء وزير القتصاد منير عصر وعدد من رجال األع

  

  –تسعى املجالس البلدية 
ً
لتقوية الروابط مع العالم الخارجي من أجل استقدام الدعم بشكليه: املادي واملعنوي؛ ولكن  -حثيثا

فاقات أو حتى تتعرض في ذلك لقيود سواء تنظيمية تفرض عليها من قبل الحكومة املركزية التي تتشكك في عقد مثل هذه الت

عدم رغبة من األطراف الخارجية لتقديم يد العون للمحليات بسبب الوضع السياس ي واألمني غير املستقر. واقتصر هذا 

 اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم 
ً
التعاون مع منظمة األمم املتحدة واملنظمات التابعة لها وتحديدا

  ية والتحاد األوروبي وإيطاليا وبريطانيا.املتحدة للمستوطنات البشر 

فهناك منظمة اليونيسيف التي وقعت منذ شهر "ورقة تفاهم" مع وزارة الحكم املحلي؛ وجرى تخصيص ثالثة ماليين يورو من 

صت من منظمات دولية من أجل رفع مستوى وك ّص 
ُ
فاءة التحاد األوروبي لدعم الشباب في ليبيا، إضافة إلى أن هناك دورات خ

عمداء وأعضاء وموظفي البلديات في كثير من األمور التي تخص عمل البلديات التي تعود باملنفعة على املواطن من خالل 

. كما دعت منظمة الحوار اإلنساني في إطار تعاونها مع وزارة الحكم املحلي لدعم البلديات وتحقيق التنمية املحلية؛ 89الخدمات

لحكومة اإليطالية ورابطة البلديات اإليطالية؛ يناقش سبل التعاون بين البلديات الليبية والبلديات بلديات ليبيا لعقد لقاء مع ا

 .90نظيراتها اإليطالية اإليطالية بدعم من الحكومة اإليطالية من خالل توأمة بعض البلديات الليبية مع
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تقييمات املدن »مكتب ليبيا مشروع  -البشرية كما أطلق صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات

كجزء من الدعم املستمر الذي تقدمه هاتان املنظمتان للسلطات الوطنية واملحلية في ليبيا، « ونظام الرصد السريع بليبيا

قيمت في 
ُ
ول مشروع فبراير املنقض ي بالعاصمة التونسية. والجدير بالذكر أن التحاد األوروبي يم 22وذلك خالل ورشة عمل أ

 .91تحت آلية السالم ودعم الستقرار« تقييمات املدن ونظام الرصد السريع بليبيا»

 
ً
كما جاء  التعاون مع الجانب التونس ي ضمن صور التعاون الخارجي؛ حيث عقد وفد من بلدية زوارة ومجلس الشورى اجتماعا

ومؤسس ي املنتدى التونس ي الليبي للتنمية والستثمار. عدد من نواب وليتي مدنين وتطاوين  بتونس، بمشاركة مع والي تطاوين

ويأتي الجتماع في إطار ترسيخ العالقات على أسس متينة وواضحة مع البلديات الحدودية مع دولة تونس، بحسب ما نشرت 

 .92الصفحة الرسمية لبلدية زوارة

الخارجية؛ حيث زار عميد بلدية فيرونا اإليطالية  كما يأتي التعاون مع الجانب اإليطالي على قمة تعاون املحليات مع األطراف

 أن األشهر القادمة ستشهد مشاريع ترتقي بمستوي البلدية
ً
باإلضافة .93 بلدية الزنتان وأكد على سبل التعاون بين البلدين مؤكدا

 من يوم األحد أعلنت "اللجنة املشرفة على صرف السيولة" بمصرف الوحدة بمدينة جالو أن صرف السيولة سينطلق اعتبار 
ً
ا

كما قام سفير اململكة املتحدة لدى ليبيا بيتر ميلليت بزيارة إلى مدينة مصراتة لدعم التنمية املحلية التي  94مارس. 15املوافق 

 .95أوضح أنها السبيل للتوصل إلى التوافق السياس ي وحل لألزمة الليبية

قدري األمريكية لدعم  ي اتفاقية تعاون مع مؤسسة مجموعةكما وقع وزير الصحة في الحكومة املؤقتة الدكتور رضا العوكل

إلى ليبيا في األشهر  املفتوح زيارة ووصول الفريق الطبي األمريكي التابع لجمعية وليام نوفك املتخصص في جراحات قلب األطفال

فر وتنقل للمتطوعين وملدة شهر القريبة القادمة إلجراء العـــمليات الجراحية وتغطية نفقات شراء املعدات الجراحية وتذاكر س

دولر لصالح جمعية وليام نوفك الخيرية لتغطية  " ألف100مالية تقدر بـ" املشار إليها بقيمة كامل. هذا وقــد تبرعت املحموعة

 .96نفقاتها بشكل مباشر
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ديث املحليات وإدخال النظم اإللكترونية في أنظمتها من أجل تطويرها تسعى الحكومة املركزية ومؤسسات الدولة الليبية لتح

% من املنظومة 65وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين؛ حيث ذكرت اللجنة املركزية لنتخابات املجالس البلدية أنها أنجزت 

 .97الجديدة الخاصة بتسجيل الناخبين في بلديتي الزاوية وبني وليد بخالف املنظومة القديمة

وتقوم الشركة العامة للكهرباء بحملة مكثفة من أجل إدخال األرقام الوطنية للمستهلكين في قواعد بيانات نظم خدمات 

 .98املستهلكين، من أجل تقديم الخدمات للمستهلكين بصورة أيسر وأكثر فعالية

 

؛ من طرابلس مصراتة إلى سبها والجنوب ومن أبو سليم إلى طبرق وغيرها 2017ي شهر مارستعرضت العديد من املناطق الليبية ف

 عن األضرار املادية والتأثير السلبي على تقديم 
ً
من األماكن إلى أعمال عنف واشتباكات مسلحة ووقع قتلى وجرحى ونازحين فضال

جموعات مسلحة تنتمي لحكومة "الوفاق الوطني" الخدمات للمجتمعات املحلية حيث وقعت  أعمال عنف في طرابلس بين م

برئاسة فايز السراج وأخرى موالية لحكومة "اإلنقاذ" التي يقودها خليفة الغويل؛ أعلن املجلس البلدي في طرابلس، تعليق 

99للعاصمة الليبية” إلى حين استقرار األوضاع األمنية وعودة الهدوء“الدراسة على نطاق البلدية 
 عن تدمي؛ 

ً
ر مطار فضال

طرابلس بالكامل وتوقف العمل به وتدمير خزانات النفط. كما وقعت مواجهات مسلحة بين كتيبتي البركي و قوة األمن املركزي 

 .100وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى

مة وفي مصراتة ؛ فقد أدى توقيع املجلس البلدي بها على اتفاق وقف إطالق النار في طرابلس الذي رعاه املجلس الرئاس ي لحكو 

 لصالحيات املجلس البلدية واملحلية؛ ما أدى بهم 
ً
الوفاق الوطني؛ إلى اندلع الحتجاجات ضده مؤكدين أن ذلك يمثل تجاوزا

إلى اقتحام راديو مصراتة أف أم وأعلنوا خالله في بيان مقتضب إسقاط املجلس البلدي للمدينة وتشكيل لجنة تسييرية بديال 

 .101له

فإنه يعاني أوضاعا معيشية وخدمية صعبة نتيجة القتال الدائر منذ إعالن "الجيش الوطني" التابع وعن األوضاع في الجنوب؛ 

للمشير خليفة حفتر انطالق  عملية "الرمال املتحركة" في الجنوب والتي تصطدم بالقوات التابعة بحكومة "الوفاق الوطني"؛ 

                                                           
97p://bit.ly/2nfufDihtt  
98http://bit.ly/2mkeIWu  
99http://bit.ly/2ncYoX5  

100http://bit.ly/2mkb92z  
101http://bit.ly/2mH3V45  



 
 

 2017 مارستقرير شهر   -الحالة الليبية   89

 
 

ب وفي القلب منها سبها ومحيطها؛ من مدارس إلى مطارات إلى وأدى تجدد الشتباكات إلى توقف أغلب الخدمات بمناطق الجنو 

 مؤسسات ومصالح حكومية وخاصة. وتعد هذه البؤرة هي األخطر هذه األيام في الخريطة األمنية الليبية.

 مع قضية اختطاف عميد بلدية سرت؛ فإنه ل جديد بشأن هذا الختطاف؛ كما أعرب عدد من سكان مدينة سرت 
ً
وتواصال

 عن رف
ً
ضهم العتراف بأي شخص يتم تكليفه بمهام عميد لبلدية سرت، مؤكدين أن أي شخص آخر يقع تكليفه سيكون هدفا

 من قتل أهالي املدينة. كما تم التهديد بإغالق خط الغاز املغذي لبعض املرافق الحيوية باملنطقة الوسطى والغربية 
ً
مشروعا

احلي الرابط بين الشرق والغرب، وذلك إلى حين عودة عميد البلدية )مختار وبإقفال محطة سرت البخارية وإقفال الطريق الس

 .102املعداني( ومرافقيه بسالم

 

تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار في طرابلس، وذلك بعد أيام من املعارك؛ حيث وقعت كل من حكومة الوفاق الوطني 

وزارتي الدفاع والداخلية وعمداء بلديات وأمراء مجموعات مسلحة في طرابلس ومصراتة هذا التفاق ونتيجة للمعارك الدائرة  و 

بهدف الستيالء على مناطق وموانئ الهالل النفطي؛ أعلن املجلس البلدي طبرق عن حملة جمع السالح من أجل دعم القوات 

التي تريد السيطرة على  -حسب ما أوضح بيان املجلس -"سرايا الدفاع عن بنغازي"املسلحة الليبية في حربها ضد مجموعة 

. وفي نفس الوقت استغرب التجمع السياس ي لنواب مدينة مصراتة واملجلس البلدي باملدينة  103مناطق وموانئ الهالل النفطي

 في الصراع إصرار بعض وسائل اإلعالم على مشاركة مدينة مصراتة في الهجوم على الهالل النفط
ً
ي، مؤكدين أنهم ليسوا طرفا

 الحاصل على املوانئ النفطية.

مجلس مصراتة البلدي وأخرى تنادي ببقائه ؛ عّبر املجلس في بيان له عن كامل  وفي ضوء املظاهرات التي خرجت تنادي بإسقاط

 أمام الجميع بغية الحوار والنقاش ارتياحه وامتنانه للمظاهرات السلمية العفوية. وأشار بلدي مصراتة إلى أن بابه يظّل 
ً
مفتوحا

 لعمل املجلس ووضع األيادي على مكامن 
ً
 قويا

ً
 إلى أن ما حصل من خالفات حوله ستكون دافعا

ً
في سبيل إنهاء الخالف، لفتا

 .104القصور والسعي للرقي بمستوى الخدمات بالبلدية

في البالد؛ حيث أعلن حياده وعدم انحيازه أو تأييده  كما كان ملجلس غدامس البلدي موقف خاص  بخصوص األحداث الدائرة

 ..105ألي طرف من أطراف الصراع السياس ي أو العسكري في ليبيا

وقد وقعت مواجهات مسلحة بين كتيبتي البركي و قوة األمن املركزي وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى. وتم التوصل إلى اتفاق حيث 

األطراف املتنازعة في املنطقة قد توصلت إلى اتفاق شامل ونهائي. وينص  نأ تسوية النزاع بمنطقة أبوسليم أعلنت لجنة
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 على تجنيب املدنيين 106التفاق
ً
، على "تعهد الجميع بعدم استعمال القوة أو الحتكام إلى السالح تحت أي ظرف" و"العمل سويا

ولة حالة حدوث أي خالف". وأكدت ويالت الحرب والقتتال وذلك من خالل الرجوع إلى اإلدارات املختصة ومؤسسات الد

اللجنة أن "القوة املشتركة قد عادت إلى مقراتها بعد التفاق الحاصل برعاية املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني". وقد 

طالب عميد بلدية أبو سليم عبد الرحمن الحامدي من املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني بتوفير إيجار مؤقت ملدة أربعة 

 أشهر لألشخاص الذين تضررت منازلهم جراء الشتباكات إلى حين إتمام صيانتها.

ونتيجة لالحتجاجات التي اندلعت ضد مجلس مصراتة البلدي؛ أكد املجلس أنه مستمر في عمله بشكل طبيعي، داعيا أهالي 

ره عبر صفحته على موقع ، بحسب ما نش«لدعوات الفوض ى ومحاولت فرض الرأي بالقوة»املدينة إلى عدم اللتفات 

، بالنسبة لختطاف عميد بلدية سرت ومرافقيه شهر فبراير املاض ي؛ فقد اجتمع وزير الحكم املحلي بحكومة 107«فيسبوك»

 .108الوفاق الوطني بداد قنصو مع مشايخ بلدية سرت، للنظر في تطورات القضية

؛ فإن جهودها ما زالت محدودة في مواجهة الهجرة غير وعن جهود املجالس البلدية فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية

الشرعية املتزايدة من السواحل الليبية؛ وتقوم بدور محدود حيث لم يذكر في هذا الصدد إل تمكن دوريات تابعة ملركز شرطة 

، كما 109رعيمهاجرا غير ش 377بئر الشهب، وبدعم ومساندة من مكتب مكافحة الهجرة غير ببلدية بئر الشهب، من ضبط 

تقوم بعض البلديات بمجهودات أمنية تتعلق بكشف الغطاء الجتماعي عن الخارجين عن القانون كما قام بذلك عميد بلدية 

 فيما يتعلق بالكشف عن املجرمين والخارجين عن القانون من 
ً
املغاربة صالح اإلطيوش؛ ويعتبر موقف القبائل هنا هام جدا

 .110سالمتهاأجل وحدة ليبيا وضمان أمنها و 

 

في غياب حكومة مركزية فعالة؛ تحملت املحليات أوزارا أمنية وخدمية لم تكن تتحملها من قبل وصعبت عليها املهمة وتعاظمت 

لديها املسؤولية في ظل إمكانات محدودة ووضع سياس ي وأمني متأزم، ويمكن القول إن املسار املتوقع على املدى القريب 

جالس املحلية هو مزيد من التراجع فيما يتعلق بتقديم الخدمات طاملا استمرت حالة الضعف املوجودة في واملتوسط ألداء امل

اإلمكانيات وكذلك عدم الستقرار األمني، فالتحدي األمني الذي جعل من عدد كبير من املدن الليبية في الشرق والغرب 

لخدمات املحلية حيث تعاني مدينة سرت من دمار كلي بعد والجنوب يعاني من وضع فوضوي أثرت بشدة وبشكل سلبي على ا

جالء تنظيم "داعش" عنها؛ ما ألقى بمسؤولية ضخمة أمام املجالس البلدي التي تعكف على تقديم الخدمات الحيوية املطلوبة 

 عما شهدته املنطقة الجنوبية من قتال بين املجموعات املتحاربة وكذلك في طبرق ومنط
ً
قة الهالل النفطي للمواطنين؛ فضال
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وحتى في العاصمة طرابلس. وهذا التدهور األمني ل يمكن أن يسمح للمحليات بأن تقوم بدورها تجاه املواطنين فيما يتعلق 

 بتقديم الخدمات بل ويمثل تهديد مباشر للمجالس املحلية كما شوهد في عمليات اختطاف عمداء بلديات أو إغالق آخر.

انات التي تقدم للمحليات سواء من الحكومة املركزية أو التفاقات الخارجية على قمة التحديات كما يأتي عامل نقص اإلمك

التي تعيق عمل املجالس البلدية؛ فليبيا كدولة تفتقر للحكومة املركزية القوية التي تسيطر على موارد الدولة ومن ثم تنفق على 

 
ً
إلى  -% من إيرادات الدولة95والتي تمثل  –في إيرادات النفط الليبية أوجه متطلبات املواطنين؛ حيث شهد هذا الشهر تراجعا

%. وتأتي القيود على عقد 11الخارج نتيجة الشتباكات في منطقة الهالل النفطي ما أدى إلى تراجع اإليرادات النفطية بنسبة 

 في هذا
ً
 عن الوضع األمني والسياس ي  التفاقات مع املؤسسات الدولية من أجل الدعم لتقف عائقا أمام املض ي قدما

ً
امللف فضال

وحالة انعدام الثقة في املؤسسات الليبية التي تنفر األطراف الخارجية من التعاقد معها. كما تأتي مشكلة نقص التمويل لتقف 

للجنة الراعية عائقا أمام تنفيذ مبادرات الشراكة بين املدن الليبية واألوروبية . وفي هذا الصدد قال مستشار السياسيات في ا

 كبيًرا ل تستطيع املدن األوروبية توفيره وحدها. 111«نيقوسيا»ملبادرة 
ً
، فيليبو تيروسو: "تنفيذ برامج املبادرة يتطلب تمويال

 املبالغ املطلوبة تستطيع جهات مثل املفوضية األوروبية توفيرها لكن القضية هي انعدام الثقة في املؤسسات الليبية".

 أن املجالس البلدية تسعى في حدود اإلمكانات املحدودة لتوفير وتقديم الخدمات للمواطنين لكن ينقصها ورغم كل ذلك؛ إل

الدعم الداخلي والخارجي وينقصها حكومة مركزية موحدة تسيطر على كافة ربوع الوطن وموارده القتصادية الوافرة؛ وتزيد 

مواطن وفتح املجال لعقد اتفاقات خارجية مع مؤسسات ليس من مخصصات املحليات من أجل تحسين الخدمات املقدمة لل

لها أهداف سياسية تقدم الدعم والخبرة للمحليات. حتى الجوانب األمنية يمكن للمحليات بحكم قربها من امليدان أن تقوم 

ل إذا ما تم إدارتها بالسيطرة عليها؛ وبسبب أن الطبيعة الجغرافية والديموغرافية لليبيا تجعل من املحليات ذات تأثير فعا

 بشكل جيد وتقدم الدعم والعون لها.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
طلقت مبادرة  111
ُ
، وهي عبارة عن اتفاقات توأمة بين املدن األوروبية والليبية، تسمح 2016في عاصمة قبرص )نيقوسيا( يناير العام « نيقوسيا»أ

 ة للعمل مع عمداء املدن والبلديات لتوفير الدعم والخدمات.للمدن األوروبية بتجاوز الحكومة املركزية غير املستقر 
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 ةيالحالة الاجتماع. 8
 

 

بل إن معدلت  ٬السوداءالسوق لم تنجح كل املحاولت التي بذلت في سبيل إنهاء ظاهرة تهريب الوقود إلى خارج البالد أو بيعه في 

مليون دينار ليبي بحسب لجنة أزمة  16كميات من البنزين في شهر مارس ما تزيد قيمته عن  هربتفقد  مستمر. تنام  التهريب في 

محطة وقود في املنطقة الجنوبية قالت إنها تخالف الشروط  27وأغلقت اللجنة  الوقود والغاز. تم تهريبها إلى دول تشاد والنيجر.

  تساهم في تهريب وسرقة الوقود. إنهاو القانونية 

ودعا الجهات األمنية لوضع حل جذري لهذه  ٬لن املجلس البلدي صبراتة عجزه عن مكافحة ظاهرة تهريب وسرقة الوقودكما أع

 الظاهرة.

دراسة أعدتها  ذكرتهوفق ما ٬وأعلن في الجزائر عن اكتشاف ممر جديد لتهريب األسلحة بين ليبيا ومالي يستخدمه السماسرة

ما يؤدي إلى انتشار قطع السالح في املنطقة والتي تستغلها  ٬يق من ليبيا إلى مالي مباشرةويمر هذا الطر  مجلة الجيش الجزائري.

 الجماعات اإلرهابية في توتير األوضاع األمنية في املنطقة.

 حدودها مع ليبيا كميات من املضادات الحيوية كانت في طريق تهريبها إلى داخل الجزائر. علىكما ضبطت الجزائر 

شاحنتين محملتين باألبقار كانتا ستهربا إلى مصر. كما ألقت الجهات األمنية في مدينة إمساعد ألمنية بمعبر وضبطت الجهات ا

املتمردة في دارفور تعمل على تهريب  الحركاتوكشف الجيش السوداني أن  الكفرة القبض على مهربي وقود جنوب غرب املدينة.

 األسلحة إلى داخل األراض ي الليبية.
 

معدلت الجريمة في شهر مارس بشكل كبير على الرغم من أنها كانت أقل نسبيا من شهري يناير وفبراير. وتفاوتت ولم تنخفض 

شهر مارس انخفاضا نسبيا في معدلت الجريمة عن شهد ففي سبها  بين ارتفاع في بعض املدن واملناطق وانخفاض في أخرى.

بينهم أجانب. وشهدت املدينة خطف مواطن تركي من منطقة املنشية  جريمة قتل من 31الذي سجلت فيه نحو  ٬فبراير املاض ي

 وسط املدينة.
 

التي شهدت احتجاجات  ٬وشهدت مدينة أوباري جنوب غربي البالد عملية خطف مدير فرع املصرف التجاري الوطني في املدينة

األشهر السابقة ووقع في شهر مارس هو ولعل األمر الذي لم يحصل في  من قبل املوظفين باملصرف للمطالبة باإلفراج عنه.

 فقد قتل عميد بلدية الشقيقة حسن املصورة من قبل شقيقه. ٬مقتل عميد إحدى البلديات
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السالم املغربي وهو في طريقه من رأس لنوف إلى مدينة أجدابيا  كما اختطف في مارس رئيس مجلس حكماء وأعيان السدرة عبد

وفي منطقة الحدائق ببنغازي قام  السدرة حالت خطف عدة. حتىة املمتدة من أجدابيا التي يقيم فيها. كما شهدت املنطق

 شخص بجريمة بشعة قتل فيها زوجة أخية وخالته وزوجها.

وكان  من بينها مواطنة. ٬واستمر مستشفى الجالء للجراحة والحوادث في بنغازي في استقبال حالت إصابة بأعيرة نارية عشوائية

 تقبل في فبراير املاض ي ثالثة جرحى أصيبوا باألعيرة النارية العشوائية.املستشفى قد اس

حالة بينهم نساء وأطفال تعرضوا لالعتداء بالضرب في مشاجرات  268كما أعلن املستشفى أنه استقبل في فبراير املاض ي 

 وحوادث سطو.

 

 

فضال عن عدم وجود أجهزة أمنية  ٬في املدن الليبية كافة ل يزال انتشار السالح يمثل عائقا في وجه تحقيق أي استقرار أمني

 سيطرتها على املدن وتحتكر السالح لصالح الدولة.تبسط وشرطية قوية 

عليه من املتوقع أن تستمر معدلت الجريمة على نفس النسق مع رجحان انخفاضها في مناطق ورشفانة والساحل الغربي 

 ها املنطقة.بسبب التفاقيات واملصالحات التي شهدت

 

 

 ٬وتحديدا النازحين من مدينة سرت ٬كبيرة في معاناة النازحين في ليبياانفراجات يعد شهر مارس من أكثر األشهر التي شهدت 

 والذين طال نزوحهم ألكثر من عام.

ر من تسعة آلف عائلة نازحة إلى توج شهر مارس بعودة أكث ٬فمع انتهاء املرحلة السادسة من عودة النازحين إلى مدينة سرت

 وهو أحد أبرز األحداث التي شهدها الشهر. ٬منازلها في املدينة

والتي تسري فيها  ٬وعقب انتهاء املرحلة السادسة استمرت الجهات املختصة في العمل على تأمين املناطق املحظورة في املدينة

 ل أن يتم تأمينها تمهيدا لعودة العائالت النازحة منها.قب ٬عمليات نزع األلغام ومخلفات الحرب ضد تنظيم الدولة

وكانت مراحل عودة النازحين إلى منازلهم في سرت قد بدأت تمكن بفضلها أكثر من تسعة آلف عائلة من العودة إلى منازلهم في 

 ٬الجيزة العسكرية ٬ 2رقم الحي  ٬ 1الحي رقم  ٬حي الدولر والشعبية والعمارات والسبخة٬ 3الحي السكني رقم  ٬ 700)حي الـ

 الزعفران( والتي تمت في ست مراحل.

لتكتمل عودة  ٬والقصور  656هي الجيزة البحرية وعمارات الـ ٬أحياء سكنية 3ولم يتبقى من بين املناطق املحظورة في سرت سوى 

 الدولة. األسر النازحة التي لم تتضرر منازلها بالكامل من املعارك التي وقعت في املدينة ضد تنظيم
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حيث نشطت دول جديدة في تقديم  ٬كما شهد الشهر أيضا تطورا جديدا في الجانب اإلغاثي وتقديم املساعدات اإلنسانية

 املساعدات إلى ليبيا.

ألف دولر أمريكي لبرنامج  700قدمت اليابان مساهمة قدرها  ٬ففي أول بادرة لها تجاه النازحين واملتضررين من الصراع في ليبيا

 وهي خطوة رحب بها البرنامج الدولي. ٬من أجل تقديم مساعدات غذائية آللف املتضررين في ليبيا ٬غذية العاملياأل 

خصصت ميزانية لدعم ليبيا في مجال املساعدات اإلنسانية التي تقدم إنها وضمن الهتمام الدولي ذاته قالت دولة النمسا 

 مر منذ سنوات في البالد.للنازحين من املناطق املتضررة من الصراع املست

واستمرت جهود الصليب األحمر الدولي ومؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي لألعمال الخيرية في توزيع املساعدات على النازحين في 

 ليبيا.

 وشملت هذه املساعدات عائالت من مدينتي سرت وتاورغاء تنزح في مدينتي غات ومصراتة.

 بحسب برنامج األغذية العاملي في ليبيا. ٬ن النزوح ومن سوء التغذيةويعاني أكثر من مليون شخص في ليبيا م

من خالل عقد وزير الدولة لشؤون النازحين  ٬ولوحظ في مارس أيضا اهتماما أكبر من حكومة الوفاق الوطني بملف النازحين

 بحكومة الوفاق عدة اجتماعات في هذا الشأن.

أولويات الحتياجات  ٬بعثة األممية ومنسق الشؤون اإلنسانية في ليبيافقد بحث الوزير يوسف جاللة مع مسؤولين في ال

 . 2017اإلنسانية للنازحين. كما اجتمع أيضا بأعضاء لجنة متابعة خطة الستجابة اإلنسانية لألمم املتحدة 

ن املختصين شارك فيها عدد م ٬ونظمت حكومة الوفاق الوطني جلسة حوارية عن التهجير القسري داخل البالد وخارجها

 كما اجتمع أطراف ليبية وعدد من البلديات واملختصين ملف النازحين واملصالحة الوطنية في العاصمة التونسية.  ٬والخبراء

ومن املقرر أن تجتمع البعثة األممية للدعم في ليبيا في شهر أبريل بلجنة متابعة خطة الستجابة اإلنسانية لألمم املتحدة والتي 

 الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني.شكلها املجلس 

 

 

قد يشهد شهر أبريل آخر مراحل عودة جميع النازحين من مدينة سرت إلى منازلهم بعد تأمين وتنظيف املناطق املحظورة حاليا 

 من مخلفات الحرب.

زي وتاورغاء وأوباري في ظل كما يتوقع أن يستمر تدفق املساعدات اإلنسانية من املنظمات األهلية والدولية للنازحين من بنغا

وعجز الجهات الحكومية ذات الختصاص عن توفير املساعدات األساسية لهم  ٬عدم وجود أي حل قريب إلنهاء أزمة نزوحهم

 لعدم وجود ميزانية للدولة.
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والتي تبرز أكثر في املنطقة  ٬الحكماء في مناطق ليبية عدةاستمرت جهود املصالحة املحلية الجتماعية التي يبذلها األعيان و 

 الغربية.

 ٬وتوجت جهود الحكماء في شهر مارس بإعادة فتح الطريق الساحلي غربي البالد والذي يربط العاصمة طرابلس بمدينة الزاوية

 في إغالقه وفتحه دامت ألكثر من عام. اضطرابات بعد

بالتعاون مع -هذا الحدث في جهود حكماء وأعيان مدينة ترهونة الذين لعبوا دورا كبيرا وتجسد دور املصالحة الجتماعية في 

 في إنهاء اإلشكال الحاصل بين األطراف املتنازعة في املنطقة. -جهات حكومية ورسمية

 واستطاع حكماء وأعيان من ورشفانة إنهاء اشتباكات مسلحة وقعت بين أشخاص من منطقتي الناصرية والعمارية.

فقد توصلوا بعد  ٬ويبقى الدور البارز الذي يمارسه حكماء وأعيان ترهونة في فض النزاعات وعقد املصالحات مستمرا

 اجتماعات مع أطراف النزاع في طرابلس إلى اتفاق يقض ي بإعادة فتح الطريق بمناطق صالح الدين، والهضبة، وخلة الفرجان.

ات التي يمكن من خاللها تعزيز التواصل الجتماعي بين املناطق واملدن في كما بحثوا رفقة مجلس أعيان وحكماء غات اآللي

 الجنوب والساحل.

اتفق أعيان ومشايخ املنطقة على تشكيل لجنة لفض النزاع وإنهاء  ٬وعقب التوتر الذي حصل في منطقة تمنهنت جنوبي البالد

 الحتقان الحاصل في املنطقة.

من أجل توحيد الصفوف  شرعي ٬ن من قبائل التبو إلى تأسيس كيان يمثلهم بشكل وبادر أعيان وحكماء ومثقفون وناشطو 

 والخروج من حالة النقسام.

 واستقبل حكماء وأعيان مدينة بني وليد العائالت التي كانت محاصرة في منطقة قنفودة بمدينة بنغازي.

 و  89اذ نحو وأسفرت جهود املجلس بالتعاون مع أهالي وأعيان املنطقة الشرقية عن إنق
ً
 أسرة وعمال وافدين. 35معتقال

 

 

من املتوقع أن تشهد املنطقة الغربية ل سيما في مدينة مصراتة نشاطا لحكماء واألعيان لكون املدينة تشهد احتقانا وانقساما 

 سياسيا حادا قد تتصاعد وتيرته في قادم األيام.

وذلك من  ٬جهودهم في املنطقة الجنوبية التي بدأت مالمح القتتال تظهر فيهاكما أنه من املتوقع أن يباشر األعيان والحكماء 

في ظل عجز الجهات الرسمية  ٬أجل فض أي نزاعات مستقبلية في املنطقة بخلق وساطات بين القبائل ذات النفوذ في الجنوب

 للدولة عن القيام بواجباتها وعدم وجود سلطة سياسية موحدة في البالد.
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 لثقافيةالحالة ا. 9
 

 

 شهد شهر مارس ازديادا في عدد املناشط واألحداث الجامعية عما كان الحال عليه في شهري يناير وفبراير املاضيين.

إفريقية لريادة األعمال -ولعل من أهم األحداث التي وقعت في مارس انعقاد الجتماع التأسيس ي لـ )مشروع شبكة التميز األورو

 والذي انعقد في جامعة لس باملاس اإلسبانية بجزر الكناري. ٬تكار(والب

من بين  ٬اللتان تعتبران شريكان أساسيان فيه ٬مصراتة والزاوية جامعتافي هذا املشروع تشارك التي  ومن بين الجامعات الليبية

 التعليم العالي. جامعة مشاركة في املشروع. الذي يهدف لتشجيع ثقافة البتكار واإلبداع في مجال 17

وأقيمت في جامعة مصراتة حلقة نقاش حول الغتراب اللغوي بمؤسسات التعليم العالي في ليبيا والتي ركزت على سبل تعزيز 

 والترجمة وتوحيد املصطلحات املعربة. ٬التواصل باللغة األم في املؤسسات التعليمية

سات العلمية في بناء املجتمع الليبي بمشاركة مختصين والجهات وفي طرابلس احتضنت الجامعة ندوة حوارية حول دور املؤس

 ذات الهتمام.

وأخرى إلشهار والتعريف باملنظمة الليبية ملناهضة  ٬كما نظمت في جامعة طرابلس احتفالية بمناسبة اليوم العاملي ملتالزمة داون 

 العنف وخطاب الكراهية.

فرع كلية الهندسة  -امعة طرابلس عن قفل باب الترشح لنتخابات اتحاد الطلبة وأعلنت اللجنة العليا لنتخابات اتحاد طلبة ج 

 على أن تجرى النتخابات في شهر أبريل.

 واحتضنت جامعة الزاوية ندوة حول واقع البحث العلمي بالجامعة نظمها مركز البحوث والستشارات العاملية.

باإلضافة إلى جامعة زيان عاشور الجزائرية في املؤتمر  ٬جامعة 18كثر من وفي كلية التربية تيجي بجامعة الجبل الغربي شاركت أ

 العلمي األول للمعلمين.

وباحثة في مجال  باحثا 137أكثر من  ٬وشارك في املؤتمر الذي انعقد تحت شعار "من أجل إعداد معلمين مؤهلين علميا وتربويا"

  التربية والتعليم.

وانعقد في جامعة سبها امللتقى الطالبي  ،بها عن البدء في التسجيل واستقبال املشاركاتالعام لطلبة جامعة سالتحاد يعلن 

 الثاني بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي واملنظمة الدنماركية لنزع األلغام.

فنية وأنشطة طالبية ومعارض ال ٬وتضمن امللتقى الذي انعقد تحت شعار "اإلبداع يجمعنا" معرض للكتاب وملتقيات شعرية

 وورش عمل.
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فازت جامعة بنغازي بالترتيب األول.  ٬وفي املؤتمر العربي الدولي السابع لضمان الجودة في التعليم العالي في أسيوط بمصر

 .بحثا مشاركا 87بمشاركة بحث للدكتور يوسف القماطي الذي فاز من بين 

 87أبحاث من أصل  3شحاتة غريب شلقامي، فوز  وأعلن املنسق العام لشؤون الجامعات العربية بجامعة أسيوط الدكتور 

 في املؤتمر، تحصل فيها على املركز األول الدكتور الليبي يوسف القماطي.بحثا مقدما 

 وناقشت في الجامعة الليبية الدولية الطبية ضمن حلقة نقاش عقدتها موضوعات العدل والقضاء واملصالحة الوطنية.

 اء احتضنت بدورها فعاليات املؤتمر العلمي األول حول املشروعات الصغيرة في ليبيا.جامعة عمر املختار في مدينة البيض

وواقع السياسة القتصادية والنقدية واملالية والتجارية في املشروعات  ٬وبحث املؤتمر سبل تطوير املشروعات الصغيرة

 الصغرى.

 وذلك في احتفالية نظموها بالجامعة. ٬ة الفم واألسنانكما أحيا طلبة كلية الطب وجراحة الفم واألسنان اليوم العاملي لصح

 وهو البطولة الرياضية الثالثة لطالب جامعة عمر املختار في كرة القدم. ٬وأقيمت في جامعة عمر املختار دوري كرة قدم

 العمارة والفنون. بتنظيم من طلبة كلية ٬وفي درنة نظم طلبة جامعة عمر املختار درنة النسخة الثانية من معرض "لون حياتك"

 

 

 قد تستمر املناشط واألحداث الجامعية في نفس الزخم لستمرار الفصل الدراس ي وعدم قرب المتحانات الفصلية.

 ٬ما يعني صعوبة أن نالحظ ازديادا في أعدادها وتطورا في نوعها ٬إل أن هذه املناشط ستظل تفتقر للدعم الحكومي الكافي

 تعاني منها باقي القطاعات في البالد من عدم وجود ميزانية والنقسام السياس ي الحاصل في البالد.لألسباب ذاتها التي 
 

 

بمناسبات أيام عاملية في مدن ليبية  واحتفالتومهرجانات  ٬من األحداث واملناشط الثقافية الفنيةالعديد شهد شهر مارس 

 مختلفة.

عن روايته "العودة  ٬يبية في شهر مارس تمثل في فوز الروائي الليبي هشام مطر بـ "جائزة بين األمريكية"اإلنجاز األهم للثقافة الل

 ـ آباء وأبناء وبينهما أرض".

 والتي تنظمها فرنسا كل عام. ” الكتاب األجنبي“وسبق ملطر أن تحصل في يناير املاض ي عن نفس الرواية على جائزة 

والذي هو  ٬كتاب ليبي يختص بالتعريف بحقوق الطفل، والذي يحمل عنوان "طفل ولي حقوق"وفي سابقة من نوعها صدر أول 

 من تأليف سامي الجوادي.
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ويهدف الكتاب الذي أعلنت عنه جمعية "نورالحياة لألعمال الخيرية" لتعريف األطفال وتوعيتهم بحقوقهم وحقوق غيرهم 

 وكيفية الدفاع عنها.

إل أن الحتفال أثار ردود فعل كثيرة بين مؤيد  ٬األرض" في أروقة جامعة العرب الطبية وفي بنغازي احتفل بحدث "ساعة 

 ومعارض.

 ٬وهيئات املحتفلين ٬واستنكرت الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية التابعة للحكومة املؤقتة طريقة تنظيم الحدث

 واتهمهم بالفجور والعصيان.

 قبل أن يفرج على املنظمين بعد فترة احتجاز. ٬ي الحدث واملصور الذي قام بتصويرهواعتقل على إثر ذلك عدد من منظم

 ٬سنوات مهرجان منتسبي وزارة الداخلية ومديرية أمن املدينة 6وشهدت مدينة بنغازي ألول مرة منذ 

 دفاع". ٬واجبات ٬ونظم املهرجان الذي جاء على غرار مهرجان الشرطة سابقا تحت شعار "حقوق 

وهو فيديو غنائي يتحدث عن  ٬ج مجموعة من شباب مدينة بنغازي عمال فنيا انتشر عبر مواقع التواصل الجتماعيكما أنت

 طبيعة وأجواء وخصوصية املدينة.

 وفي مدينة املرج أقيم ألول مرة معرض املرج الدولي للكتاب شارك فيه العديد من املدن الليبية. 

وحضره  ٬ونظمت خالله معارض مختلفة ومتنوعة ٬سيات شعرية وندوات ثقافيةوتضمن املعرض عروضا مسرحية و فنية وأم

 عدد من الفنانين واملثقفين واألدباء واملسؤولين.

 ٬وزار العداء البصيري عبدالسالم عدة مدن ليبية في شرق البالد ضمن رحلته التي يجوب من خاللها البالد تحت شعار "تصافح

 تسامح". ٬تصالح

 نهنت ببلدية وادي البوانيس "ملتقى حوار شباب الجنوب" تحت شعار "نعم للشباب".وأقيم في بلدة تم

وقد أقيم بدعم من إذاعة هولندا  ٬وشارك في امللتقى األول من نوعه في الجنوب شباب من مختلف مناطق الجنوب الليبي

 العاملية.

 لربيع والسالم".وشهد آخر يومين من شهر مارس انطالق مهرجان جنزور الثاني، تحت شعار "ا

ومناشط رياضية منها بطولة جنزور األولى  ٬ومسابقات للشطرنج ٬وتضمن أول يومين من املهرجان معارض الرسم والتراث

 للدراجات النارية واأللعاب البحرية والقوارب.

 ك فيه األطفال.شار  ٬وتحت شعار "حبا للوطن" أقيم في بلدية قصر بن غشير في ضواحي طرابلس سباق للدراجات الهوائية

وتضمن العديد من الفنون الشعبية  ٬الذي استمر لثالثة أيام ٬وفي بلدة سوكنة أقيم مهرجان "مالقاة الربع" في دورته الرابعة

 وعروضا للزي الليبي.

 وشهد شهر مارس احتفالت عديدة بعدد من األيام العاملية والوطنية في مدن ليبية مختلفة.
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في مدن  ٬واأليام الوطنية لـ )للزي الوطني واملعلم( ٬ية لـ )األم والطفل واملياه ومتالزمة داون والشعر(فقد احتفل باأليام العامل

 مصراتة. ٬درنة ٬هون   ٬بنغازي  ٬سبها ٬طرابلس ٬الكفرة ٬تمنهنت ٬شحات

 ٬ي العاصمة طرابلسكما استمرت دار حسن الفقيه ومنتدى بشير السعداوي في إقامة الندوات الثقافية واألمسيات الشعرية ف

 بمشاركة مثقفين وشعراء ورواد الوسط الثقافي.

 

لتحسن حالة الطقس واستمرار فصل الربيع الذي يساعد على  ٬من املتوقع أن تستمر املناشط الثقافية والفنية في شهر أبريل

 إقامة هكذا مناشط.

واقتصار  ٬بحكم عدم وجود ميزانية تسييرة في البالد ٬لة الليبيةكما أنه ل يلوح في األفق أي مالمح لدعم هذه املناشط من الدو 

 إقامة هذه األحداث على املجهودات الذاتية ومساهمة محدودة من البلديات.
 

 

شهر عادت قضية إدراج مواقع التراث العاملي الخمسة الليبية في قائمة التراث العاملي املهدد بالخطر إلى البروز مجددا خالل 

من خالل طعن تقدم به خبير اآلثار الليبي أحمد عيس ى في القرار الصادر من لجنة التراث العاملي في يوليو من العام  ٬مارس

 املاض ي.

منها عدم التشاور مع الدولة  املعنية  ٬واستند عيس ى في الطعن الذي قدمه إلى عدة مبررات يعتقد أنها تشكك في القرار الصادر

األمر الذي أثار تساؤل  ٬وعدم تحصل لجنة التراث العاملي علي أي معلومات رسمية من ليبيا في هذا الشأن ٬مكانبالقرار قدر اإل 

 خبير اآلثار عن مصدر تلك املعلومات التي تحصلت عليها اللجنة.

جمة عن الصراعات وتقول اللجنة في قرارها الصادر في يوليو من العام املاض ي إن أحد أسباب صدور القرار هو األضرار النا

األمر الذي يراه الخبير أحمد عيس ى ل ينطبق على جميع املواقع الليبية  ٬وعدم الستقرار ٬على البالد الذي يسيطروالتوتر 

 الخمسة.

 واملواقع الليبية الخمسة التي أدرجتها لجنة التراث العاملي هي سوسة وغدامس وجبال أكاكوس ولبدة وصبراتة.

وأكد أن حمايتها  ٬يا لدى اليونسكو عبدالقادر املالح موضوع حماية اآلثار الليبية من السرقة والتخريبكما أثار مندوب ليب

 تتطلب مشاركة الليبيين جميعا.

 وتبادل املعلومات والخبراء. ٬وتتعاون اليونسكو مع الدولة الليبية من أجل حماية اآلثار في البالد
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ضمن جلسات علمية أقيمت  ٬ي الخمسة الليبية املدرجة في قائمة الخطر حاضراوفي تونس كان موضوع مواقع التراث العامل

 بمهرجان "من أجل ليبيا".

فقد افتتح ضمن مناشط املهرجان معرض حمل اسم" القائمة الحمراء للممتلكات الثقافية الليبية املهددة بالخطر". 

 مها.استعرضت خالله الجهود املبذولة للمحافظة على تلك املواقع وترمي

 وبحاث ليبيين وفرنسيين. ٬وشهدت الجلسات مشاركة رئيس متحف اللوفر الشهير بفرنسا

اللجنة  أنوكان من املقرر أن تشهد مدينة شحات شرقي البالد في شهر مارس ندوة علمية حول املواقع األثرية الخمسة إل 

 املشرفة على الندوة قررت تأجيلها إلى وقت آخر.

من قبل شخصيات وجهات عدة أبرزها رئيس  ٬الم اآلثار الليبي فضل القوريني الذي توفي أواخر فبرايرواستمر في مارس نعي ع

 اتحاد األثريين العرب الدكتور علي رضوان.

كما نعاه جهاز إدارة املدن التاريخية التابع لحكومة الوفاق  ٬تأبين للراحل القوريني حفالفي مدينتي شحات وطرابلس وأقيم 

 الوطني.

م مواطنان مصلحة اآلثار الليبية في بنغازي  21صلت مصلحة اآلثار الليبية في بنغازي في مارس على وتح
ّ
عملة معدنية حيث سل

 وعشرين عملة معدنية من العصرين الروماني واإلغريقي.واحًدا 

 ي املنطقة الشرقية.وقعت ف ٬وتعد هذه الحادثة ليست األولى من نوعها فقد شهد فبراير ويناير املاضيين حالت مماثلة

 

 

ل يبدو أن هناك تطورا قد يحصل في موضوع اآلثار على املدى القريب بحل األزمات الحالية التي يعاني منها القطاع من إهمال 

 وتهريب وسرقة بعض القطع األثرية في بعض املناطق.

نظمات األممية من أجل حماية املواقع التراثية الليبية كما أنه من املتوقع أن تتخذ املزيد من اإلجراءات والتدابير من قبل امل

 خاصة بعد القرار األخير الذي صدر عن مجلس األمن الدولي بشأن حماية التراث العاملي في مناطق النزاعات. ٬الخمسة
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 الحالة الإعلامية .10

 تمهيد 

ة والدولية خالل شهر مارس، وكانت مفردات مثل سيطرت مشاهد العنف على صورة ليبيا في وسائل اإلعالم املحلية والعربي

"اشتباكات"، و"اقتتال"، و"معارك"، األكثر استخداما في عناوين التقارير والتغطيات اإلخبارية للشأن الليبي في مختلف وسائل 

ين سرايا الدفاع عن اإلعالم، وكثرت تلك املفردات وغيرها املعبرة عن حالة العنف في البالد في تغطيات الشتباكات الدامية ب

بنغازي وقوات الجيش الليبي التابع ملجلس النواب بقيادة خليفة حفتر حول الهالل النفطي، و الشتباكات العنيفة داخل 

العاصمة طرابلس بين عناصر مسلحة  تابعة للمجلس الرئاس ي من جهة، وأخرى تابعة لـ"فجر ليبيا" من جهة أخرى، فضال عن 

تتعلق  112ملختلفة التي أبرزت انتهاكات إنسانية، وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش بأنها "جرائم حرب"التغطيات اإلخبارية ا

 بنبش قبور وتمثيل بجثث خالل معارك استعادة الجيش الليبي التابع ملجلس النواب  ملنطقة الهالل النفطي.

الم خالل شهر مارس، وأبرز القضايا التي وفي ضوء ما سبق، تستعرض السطور التالية تطورات نسب مشاهدة وسائل اإلع

شملتها بالتغطية الصحفية على مدار الشهر، ومدى اتباع وسائل اإلعالم املختلفة للمهنية في تناول القضايا واألحداث، 

 والنتهاكات التي تعّرض لها الصحفيون واإلعالميون على مدار الشهر، وانتهاًء بتوقعات الحالة اإلعالمية.

  

لم تختلف كثيًرا نسب املتابعة ملواقع اإلعالم اإللكترونية في شهر مارس عن شهر سابقه فبراير، إل أن هناك مالحظة باستمرار 

املتخصص في ترتيب املواقع اإللكترونية من  (113Alexaاملتابعة بحسب تصنيف موقع أليكسا )تقدم بعض املواقع في ترتيب 

في مارس، وكان وصل إلى ترتيب  31حيث نسب املشاهدة، فعلى سبيل املثال تقدم موقع "بوابة إفريقيا اإلخبارية" إلى الترتيب 

في فبراير، وتقدم موقع  50ي مارس، بعدما كان في الترتيب ف 45فبراير، كذلك تقدم موقع أخبار ليبيا إلى الترتيب  28حتى  36

 في فبراير. 21، وكان 14التواصل الجتماعي "تويتر" إلى الترتيب 

وجدير باإلشارة هنا  إلى مالحظة استمرار هبوط موقع "وكالة األنباء الليبية" شهًرا بعد شهر، وهو ما يعبر عن انخفاض العتماد 

في شهر  952ر سواء من قبل الرأي العام، أو حتى من املواقع اإلخبارية املختلفة، فقد كانت في الترتيب على الوكالة كمصدر للخب

 .1387في فبراير، وواصلت النخفاض في مارس إلى الترتيب  1149يناير، وانخفضت إلى الترتيب 

                                                           
112 http://bit.ly/2nTKysq  
113Alexa:  ( ي

ون  ي  / http://www.alexa.comهو موقع إلكتر
ي والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة، وهو متخصص ف 

كة أمازون، يقع مقره الرئيسي ف   ( تابع لشر

نت، حيث يمثل الموقع رقم ) ي تصنيف 1إحصائيات وترتيب مواقع االنتر
(.. وهكذا، 2بأنه الموقع األكتر زيارة بي   المستخدمي   عىل مستوى الدوىل، ويليه الموقع رقم )  Alexa( ف 

، فضال عن االستناد إىل وتس ونية من حيث األكتر زيارة من قبل المستخدمي   كات الدعاية واإلعالن المختلفة لتقييم المواقع اإللكتر ي الدراسات اإلعالمية المتقدمة. تخدمه شر
 إحصائياته ف 

http://bit.ly/2nTKysq
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 :114 (Alexaويوضح الجدول التالي تطور  نسب ترتيب املواقع اإللكترونية بحسب موقع )

                                                           
114 http://www.alexa.com/topsites/countries/LY 

 

 الرابط اإللكتروني املوقع
 موقع على الترتيب

Alexa   مارس  شهر 

الترتيب على موقع 

Alexa  شهر فبراير 

الترتيب على موقع 

Alexa  شهر يناير 

 youtube.com 2 2 2 يوتيوب

موقع التواصل 

االجتماعي 

 فيسبوك

facebook.com 4 
4 

 
3 

موقع التواصل 

 االجتماعي تويتر
Twitter.com 14 21 16 

موقع مشروع 

الرقم الوطني 

واملشروع املكملة 

 له

http://nid.gov.ly/ 
15 

 

18 

 
18 

 alwasat.ly 26 27 26 موقع الوسط

بوابة أفريقيا 

 اإلخبارية
afrigatenews.net 31 36 60 

 libyaakhbar.com 45 50 71 موقع أخبار ليبيا

موقع ليبيا 

 املستقبل

libya-al-

mostakbal.org 
57 62 75 

 almarsad.co 64 78 68 موقع املرصد

 218tv.net 92 184 123 218موقع قناة 

 eanlibya.com 168 229 279 موقع عين ليبيا

 libyaherald.com 219 257 173 موقع ليبيا هيرالد

موقع أخبار ليبيا 

24 
akhbarlibya24.net 350 689 851 

 alrseefa.net 694 1882 1854 موقع الرصيفة

وكالة األنباء 

 الليبية
lana-news.ly 1387 1149 952 

http://www.alexa.com/topsites/countries/LY
http://www.alexa.com/topsites/countries/LY
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لت التفاعالت الخارجية في أحداث الساحة الليبية املختلفة خالل شهر مارس التغطية األبرز في وسائل اإلعالم 
ّ
العربية مث

 عن متابعتها لتطورات األزمة الليبية السياسية، فيما استمرت وسائل اإلعالم املحلية 
ً
إلى جانب تغطيتها -والدولية، فضال

في تصدير الصور املختلفة لالنقسام الداخلي الليبي في تغطياتها اإلخبارية، وفيما يلي استعراض ألبرز  -لألحداث املختلفة

 :وسائل اإلعالم بالتغطية خالل الشهر القضايا التي تصدرت لها

 والدولي قضايا الليبية في اإلعالم العربيأبزر ال .أ

احتقان شديد وترقب إثر انتشار تشكيالت مسلحة ومليشيات يتبع بعضها حكومة اإلنقاذ ويوالي البعض اآلخر  -

وصفه بـ"تحشيد عسكري" في  حكومة الوفاق الوطني، في عدد من أحياء طرابلس، ومارتن كوبر يعرب عن قلقه مما

 .115طرابلس

دعم بالده لقيام  رئيس املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق فايز السراج يزور موسكو،  ووزير الخارجية الروس ي يعلن -

مؤسسات دولة وجيش قوي في ليبيا، وصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية تصف زيارة السراج بأنها "جزء من 

 .116محوري في الصراع بليبيا"مناورات موسكو للعب دور 

 .117بنغازي  في جماعية مقابر من جثة 42 يستخرج الليبي األحمر الهالل -

 في للتسوية املصرية الفرصة أهدرا صالح وعقيلة ويصرح فيه بأن: "حفتر RTالروس ي  للتليفزيون حديثا ي يدل السراج -

 .118ليبيا"

حفتر حول  بقيادة خليفة النواب ملجلس التابع الليبي الجيش بنغازي وقوات عن الدفاع اشتباكات دامية بين سرايا -

 .119الهالل النفطي وسقوط قتلى وجرحى

 .120ليبيا في محتجزة نفط ناقلة طاقم من انيينأوكر  4 عن اإلفراج -

 جانب إلى النفطي الهالل منطقة على الهجوم في باملشاركة التشادية املعارضة الليبي يتهم قوات مجلس النواب -

 .121النشر بنغازي تاريخ مدينة من فارة القاعدة لتنظيم تابعة مليشيات

                                                           
115http://bit.ly/2o2oMDn ،http://www.eremnews.com/news/world/745471  
116http://bit.ly/2oC0Fcw ،http://bit.ly/2otVj6d ،http://on.ft.com/2mwVn42  
117 http://bit.ly/2o2ykOA ،http://bit.ly/2nPaUdo ،http://bit.ly/2ou3RJV 
118 bit.ly//http:/2nT8vjO ،http://bit.ly/2n4NQdx 
119 http://bit.ly/2nwNOGD ،http://arabic.cnn.com/world/2017/03/04battles-oil-aliby/ ،

http://arabic.cnn.com/world/2017/03/05battles-oil-libya/ ،http://bit.ly/2nB67vq 
120 .ly/http://bit2otZfE1 
121 http://bit.ly/2nwPqAb ،http://bit.ly/2mXDg3C  
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 نائًبا 73النفير،و تعلن حالة املؤقتة والحكومة بنغازي  في النفطي الهالل لستعادة مضادا هجوما قوات حفتر تطلق -

 .122لالنسحاب الرئاس ي املجلس في ممثليهم ودعوا السياس ي الحوار يعلنون مقاطعة

 الجيش عناصر لنوف تعلن فيه سيطرتها على املطار بعد اشتباكات مع رأس مطار داخل من فيديو سرايا بنغازي تبث -

 يناء السدرة النفطي، ووزارةمعلى حفتر، ومسلحون يعلنون سيطرتهم  بقيادة خليفة النواب ملجلس التابع الليبي

 .123للدماء حقًنا فورا القتتال لوقف املتحاربة األطراف الوفاق تدعو لحكومة التابعة الدفاع

 الغربية طقةاملن في املشتركة األمنية النفطي، والغرفة الهالل النواب تشن معارك استعادة ملجلس التابع قوات الجيش -

 اإلخوان الطرابلس ي حول أحداث الهالل النفطي اتهمت فيه "جماعة عماد تصدر بياًنا شديد اللهجة بتوقيع الرائد

 ومخططات ألجندة تنفيذا البالد ثروات على القانون بالهجوم عن الخارجة وامليليشيات املقاتلة الليبية والجماعة

 .124، بحسب نص البيان"ليبيا وتقسيم الفتنة لبث تسعى أخرى  لدول 

 650 إلى يوميا برميل ألف 700من  الشتباكات وقع على الليبي النفط إنتاج وكالة بلومبرج القتصادية تعلن هبوط -

 .125برميل ألف

 بـ"باطلة النفطي، وقطر تصف هذه التهامات الهالل التي هاجمت املليشيات بدعم وتركيا قطر نواب ليبيون يتهمون  -

 .126ومضللة"

 .127املهاجرين ملخيمات األمثل املكان ليبيا يقول إن ليتشاك ميروسالف سلوفاكيا رجيةخا وزير -

، و 129فبراير قبل انتخابات إجراء إلى يدعو البرملان ، ورئيس128الصخيرات اتفاق يلغي اعتماد الليبي النواب مجلس -

السراج ردا على قرار إلغاء  فائز برئاسة الوطني الوفاق لحكومة الثقة يهددون بمنح النواب مجلس أعضاء من عدد

 .130الصخيرات اعتماد اتفاق

ا له لزيارة موسكو، واألخير يبحث مع نائب الباسط حفتر يوفد عبد -
ً
 ميخائيل الروس ي، الخارجية وزير البدري مبعوث

 .131الليبي امللف في األخيرة بوغدانوف التطورات

                                                           
122 http://bit.ly/2nT939b ،http://bit.ly/2ipnTmg 
123 http://bit.ly/2nPrdqV ،http://bit.ly/2nP3gA0 ،http://bit.ly/2nTo2QB ،http://bit.ly/2nwNYhe  
124 http://bit.ly/2o2rXea ،http://bit.ly/2nPisgc ،http://bit.ly/2o2Gff5 ،http://bit.ly/2oCdi7h 
125 http://bit.ly/2nPuiaq ،http://bit.ly/2nPmbuc ، 
126 http://bit.ly/2nPpQrT ،http://bit.ly/2nBaaI9  
127 http://bit.ly/2n4OyaL  
128 http://bit.ly/2n4G7wg   ،http://bit.ly/2oubDUd ،arabic.cnn.com/world//http:/2017/03/07-skhirat-crisis-libya/

agreement   
129 http://bit.ly/2oRlGzl  
130 http://rassdafrica.net/node/1275 ،://bit.ly/http2nPsUUY  
131 http://bit.ly/2nTwjnw  
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 فجر"وأخرى تابعة لـ جهة، من" الرئاس ي للمجلس طرابلس بين عناصر مسلحة  تابعة العاصمة داخل عنيفة اشتباكات -

 .132من جهة أخرى  "ليبيا

 بني في وقعت معارك النفطي بعد الهالل على الكاملة سيطرته حفتر يعلنالنواب بقيادة  ملجلس التابع الليبي الجيش -

 .133والسدرة لنوف ورأس جواد

 مواجهات بعد الغويل خليفة برئاسة اإلنقاذ حكومة مقر تعلن سيطرتها على الوطني الوفاق لحكومة تابعة فصائل -

 .134طرابلس في الطرفين بين عنيفة

 .135حفتر املصابين في معارك استعادة الهالل النفطي قوات من جريحا 22 تعلن تكفلها بعالج إيطاليا -

 والتحاد ياألوروب التحاد العربية الجامعة إلى باإلضافة يضم اجتماع رباعي دولي بشأن ليبيا في الجامعة العربية -

 الصخيرات باتفاق املعنية الدولية املتحدة، وأمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط يعلن إلتزام األطراف واألمم األفريقي

 .136الليبية األزمة لحل كأساس

 الجماعات بإخراج للمطالبة البحرية ستة أبو قاعدة طرابلس في في الرئاس ي املجلس مقر متظاهرون يقتحمون  -

 .137رابلسط من املسلحة

 الرئاس ي حفتر في مداخلة مع قناة "ليبيا الحدث" يهدد باستعداد قواته للوصول إلى العاصمة طرابلس، واملجلس -

 واللحمة الوفاق مساعي على ويقض ي يدوم الدم من حمام "في البالد يصف التصريحات بأنها ستدخل الوفاق لحكومة

 .138الليبي" للشعب الوطنية

 النتهاكات عن املسؤولين ، وكوبلر يتوعد139بنغازي  في حرب جرائم بارتكاب حفتر اتووتش تتهم قو  رايتس هيومن -

 .140الجنائية للمساءلة

 .141طرابلس في األوكرانية السفارة على قذيفة سقوط -

                                                           
132 http://bit.ly/2nTvATq ،http://bit.ly/2o2Hb31 ،y/http://bit.l2nTpthE  ،http://bit.ly/2oC7V8j  
133 -http://www.bbc.com/arabic/middleeast39273551 ، 
134 http://bit.ly/2oCfFqR  
135 http://bit.ly/2nPCk2K  
136 http://bit.ly/2n8lAp8 ،http://bit.ly/2nwPhwK 
137 lwatannews.com/news/details/http://www.e1951527 ،

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032017&id=c179919-a6148-43b-de118efcde-888998a  
138 http://bit.ly/2n4NBPA  ، 
139 http://bit.ly/2nTKysq ،http://bit.ly/2nBkXCd  
140 http://bit.ly/2nTIqRz  
141 http://bit.ly/2o2SzvG  
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وحفتر وأن هناك  روسيا بين" إنكارها يمكن ل" صلة يؤكد وجود وولدهاوزر توماس إفريقيا في األمريكية القوات قائد -

 .142األرض" في ليبيا، على حد وصفه"روس على 

 .143القذافي عائشة عن العقوبات برفع تقض ي أوروبية محكمة -

 

 قضايا الليبية في اإلعالم املحليأبرز ال .ب

 .144تخريج دفعة جديدة من القوات الخاصة لتنفيذ مهام القتحام وقتال الشوارع في بنغازي  -

ه لشؤون األمن، املهدي اللباد، عن العمل وإحالته إلى النيابة رئيس الحكومة املؤقتة عبدهللا الثني يقرر إيقاف نائب -

 .145العامة للتحقيق معه على خلفية قيامه بعدة مخالفات قانونية

 .146ألف دولر لدعم برنامج األغذية العاملي في ليبيا 700اليابان تقدم  -

 .147أبريل 30استئناف الدراسة بجامعة سرت بدءا من  -

 .148قائهم عالقين بمطار أتاتورك ملدة يومين، وشركة األجنحة الليبية تعتذراحتجاج مسافرين ليبيين على ب -

مستشار محافظ مصرف ليبيا املركزي فرج نجم  يتهم عددا من أعضاء البرملان في اللجنة املالية التابعة ملجلس النواب  -

قال الصديق عمر الكب
ُ
 .149يربالتورط في فساد العتمادات مقابل تمديد فترة عمل املحافظ امل

طفل قضوا غرقا في البحر أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا  700تقرير ملنظمة اليونسيف تعلن فيه أن مايقرب عن  -

 .150من ليبيا العام املاض ي

 .151تمرد في سجن الخمس يؤدي ملقتل أحد النزلء -

 .152الحكومة املوقتة تتهم وزارة دفاع حكومة الوفاق بمساندة الهجوم على الهالل النفطي -

 .153ن متمردي إقليم "دارفور" يقاتلون في ليبيا مع الفصيل الذي يدفع لهم أكثرإالرئيس السوداني يقول  -

                                                           
142 http://bit.ly/2n4RT9F  
143 http://bit.ly/2nTwKhM  
144 ly/news/news.aspx?id=http://ewanlibya.92568  
145 http://alwasat.ly/ar/news/libya/134569/  
146 http://alwasat.ly/ar/news/libya/134570/ 
147 http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=93520 

 
148 http://alwasat.ly/ar/news/libya/134576/  
149 news/news.aspx?id=/http://ewanlibya.ly92827  
150 http://bit.ly/2n5F1QN  
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152 http://bit.ly/2nxXJvz  
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 .154مقتل القيادي بنظام القذافي عمر اشكال في غارة جوية على قنفودة ببنغازي  -

جميع وزير الدفاع املفوض بحكومة الوفاق الوطني مهدي البرغثي يصرح بأن تنظيم "داعش" يعمل على إعادة ت -

صفوفه وتمركزاته في جنوب ليبيا، بدعم من تنظيم "القاعدة" وقيادة مختار بلمختار، ويستعد لشن مزيد من 

 .155الهجمات اإلرهابية

 .156أسرة نازحة إلى منازلها بسرت 7000عودة أكثر من  -

ريبهم بسبب سوء مهاجرا إفريقيا على شاطئ صبراتة بعد رفضهم الصعود  إلى القارب املخصص لته 22مهربون يقتلون  -

 .157األحوال الجوية

قناة النبأ تنشر تسريبا صوتيا تزعم أنها محادثة بين محمود املصراتي املستشار السابق لفريق حوار البرملان وضابط  -

 .158لتشويه سمعة الثوار خطةعلى صلة بحفتر، يستعرضان فيها 

فطي من قبل قوات الجيش التابع لبرملان حملة اعتقالت واختطافات مستمرة بحق املدنيين في منطقة الهالل الن -

 .159طبرق 

 

منهجية وسائل اإلعالم في تناولها وتغطيتها للقضايا واألحداث  انعكست حالة التجاذبات والنقسام السياس ي في البالد، على

املتعلقة بالشأن الليبي، إلى حد يمكن وصفه بانحراف بعض وسائل اإلعالم عن تحّري  املهنية بالحياد أو املوضوعية،  وظهور 

 النحياز في التغطية اإلخبارية تجاه رأي بعينه، بل ولفصيل سياس ي بعينه.

سبق، نستعرض في الجدول التالي في تحليل للمضمون؛ نماذج لختالف بعض املواقع اإلخبارية في مضامين  وتدليال على ما

تغطياتها اإلخبارية على مدار الشهر في تسمية عدد من رموز التجاهات الليبية املختلفة، مع العتبار أن خانة "الرمز الليبي" 

ون صفتها، لبيان الختالف في  توجهات املواقع اإلخبارية في منح الصفة الرئيسية في الجدول ستذكر اسم الشخصية مجردة د

 للشخصيات والرموز الليبية:

                                                           
154 http://bit.ly/2nV90db  
155 http://bit.ly/2oDl2pB ،http://bit.ly/2nQOHfi  
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157 http://bit.ly/2nV0TwU  
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159 http://bit.ly/2ny16CL  
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ا في  وصف بعض الرموز الليبية أو تباين أظ
ً
، مثل الختالف في لقب أو وصف تلقيبهاهر تحليل املضمون السابق تبايًنا ملحوظ

 املجلس "رئيس الثني" و هللا عبد املوقتة الحكومة "حفتر"، و"الغويل"، والستقرار على لقب واحد لبعض الرموز مثل "رئيس

ج"، مع مالحظة أن موقع "قناة النبأ" أضاف وصف "املقترح" للسراج، على النحو املبين في السرا فائز الوفاق لحكومة الرئاس ي

 الجدول.

 سيلة اإلعالمو 

 الرمز الليبي
 إيوان ليبيا موقع قناة النبأ موقع مرصد ليبيا ليبيا املستقبل بوابة الوسط

 فائز  السراج

 الرئاس ي املجلس رئيس

 الوطني الوفاق لحكومة

 السراج فائز

 رئيس السراج فائز

 لحكومة الرئاس ي املجلس

 الوطني الوفاق

 الرئاس ي املجلس رئيس

 يالوطن الوفاق لحكومة

 السراج فائز

 

 املجلس رئيس

 "،املقترح" الرئاس ي

 السراج فائز

 املجلس رئيس

 الليبي الرئاس ي

 الوفاق لحكومة

 فائز الوطني
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بل إن األمر تجاوز إلى تعدد تلقيب الرمز الليبي في املوقع الواحد، وكل ذلك وغيره هو دليل على تباين وسائل اإلعالم في املهنية،  

ى سبيل املثال بأنه "قائد عام للجيش الليبي" من أحد املواقع اإلخبارية، يختلف وانحياز أغلبها لتجاه بعينه، فوصف "حفتر" عل

عن وصفه بأنه "قائد ما يعرف بعملية الكرامة" في مواقع أخرى، كما أن تلقيبه بـ"املشير"، يختلف عن تلقيبه بـ"اللواء املتقاعد"، 

 وأيًضا عن ذكره دون لقب.
 

تتناسب حالة النتهاكات ضد اإلعالميين والصحفيين في ليبيا طرديا مع حالة الحتقان السياس ي في البالد، فكلما زادت حدة 

 النقسام السياس ي وما ينجم عنه من أعمال عنف، كلما زادت تعرض الصحفيين واإلعالميين لنتهاكات، خاصة امليدانيين منهم. 

الشتباكات في طرابلس وخالل املعارك الدامية التي دارت في منطقة الهالل النفطي؛ انتهاكات  وقد شهد شهر مارس مع زيادة حدة

بحق الصحفيين واإلعالميين ومؤسساتهم، كان من بينها؛ العتداء على قناة النبأ من قبل مجموعة مسلحة بالعــاصمة طرابــلس، 

رهاب صريح" وانتهاك لحقوق الصحــــفيين ولحرية الصــحافة، وأدان والذي وصفه املركز الليبي لإلعالم وحرية التعبير بأنه "إ

املركز الستيالء على الوثائق املتعلقة باملوظفين بالقناة، مناشدا الجهات املسؤولة اللتزام بمسؤلياتها والقيام بدورها تجاه 

، فيما أكدت 160ؤسسات العالميةالصحافة واإلسراع في سن التشريعات التي تضمن حماية وسالمة حقوق الصحفيين وامل

(، ما تسبب في خسائر في املكاتب فضال عن RPGمنظمة التضامن لحقوق اإلنسان أن القناة تعرضت لالستهداف بقذيفة )

 .161تخريب واجهة املبنى

 19ة في كما تعرض راديو وتلفزيون مصراتة لالعتداء، وإرغام الفنيين على عرض وبث بيانات بالقوة ووقف الخارطة البرامجي

 .162مارس، وفًقا للمركز الليبي لحرية الصحافة والصحفيين

 بمديرية التحريات ووحدة بنغازي  فرع الجنائي البحث جهاز ليبيا إن في اإلنسان لحقوق  الوطنية اللجنة وفي انتهاك آخر؛ قالت

" برس فرانس" لوكالة دومة املصورالصحفي هللا عبد رياقس املؤقتة، اعتقلت بالحكومة الداخلية لوزارة التابع بنغازي  أمن

 الكاديكي، أنور  ،"خالص استوديو" بمنظمة املدني الناشط واعتقال" األرض ساعة" لحتفالية تغطيته خلفية على ببنغازي،

 .163بنغازي  مدينة في" األرض ساعة" احتفال تنظيم بتهمة

                                                           
160news/284937.html-http://www.libyaakhbar.com/libya  
161news/285326.html-http://www.libyaakhbar.com/libya  
162 news/288066.html-http://www.libyaakhbar.com/libya  
163 http://bit.ly/2n6frLl  
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 بنغازي  فرع الجنائي البحث جهاز انتهاكات و ما وصفته بـ"جرائم تمؤشرا تصاعد اإلنسان لحقوق  الوطنية وأعلنت اللجنة

 القسري  والعتقال الختطاف جرائم من املؤقتة بالحكومة الداخلية لوزارة التابع بنغازي  أمن بمديرية التحريات ووحدة

 .164واملواطنيين" مدني مجتمع ونشطاء والعالميين الصحفيين له يتعرض الذي الجسدي والتعذيب

تصاعد حدة النقسام السياس ي إلى حد الشتباكات املسلحة وأعمال عنف، ل يمكن أن ينتج عنه سوى مزيد  إنيمكن القول 

من النقسام والتباين بين وسائل اإلعالم في التغطيات اإلخبارية من ناحية، واستمرار غياب املهنية واملنهجية املوضوعية في 

 أغلب وسائل اإلعالم.

يناريو املتوقع األكثر خطورة، هو املزيد من تعرض املؤسسات اإلعالمية لالعتداء وأعمال العنف، حتى وإن كان على لكن الس

، (RPG)سبيل الرد أو النتقام من تعرض وسائل إعالم أخرى لالعتداء، فعندما تتعرض قناة النبأ على سبيل املثل للقصف بـ

ؤيدو القناة باملثل على ما يرونه من مؤسسات إعالمية هي من وجهة نظرهم مناهضة وتخريب مكاتبها وواجهتها، فيتوقع أن يرد م

أو معادية للقناة، أو مؤسسات إعالمية تابعة أو مؤيدة للفصيل الذي قام بقصف القناة والعتداء عليها، وخطورة هذا 

اإلعالمية والرد عليها، إلى حد يمكن معه هو الدخول في دائرة مفرغة من العتداءات على املؤسسات  -إذا ما وقع–السيناريو 

 انهيار املؤسسات اإلعالمية، وبالتالي الدخول في حالة تعتيم إعالمي ملا يجري على األرض.

 مستقبلعلى صعيد آخر، فإن ما ينشر باستمرار عن تعرض صحفيين وإعالميين في بنغازي لالعتقال والخطف القسري، يهدد 

مليدانية منها، فالصحفي سيفكر ألف مرة قبل أن يتحرك ميدانيا لتغطية أي حدث على األرض، مهنة الصحافة برمتها، خاصة ا

طاملا أن الحد وصل إلى اعتقال مصور يغطي فاعلية غير سياسية مثل الحتفال بـ"بساعة األرض"، فكيف حال الصحفي إذا ما 

 يغطي تظاهرة أو اشتباك أو فاعلية سياسية. كان

من النقسام السياس ي، الذي شهدته الساحه الليبية في شهر مارس وما نتج عنه من أعمال عنف، ينبئ الخالصة، أن املزيد 

بمخاطر جّمة على العمل الصحفي واإلعالمي ما لم يتم تدارك ذلك بخطوات جادة نحو تأمين املؤسسات الصحفية واإلعالمية 

 والعاملين فيها.

 

 

 

                                                           
164 http://www.libyaakhbar.com/author/africangatenews  ،http://bit.ly/2oTutAy  
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 ياسات و اإلسرتاتيجياتنبذة عن املنظمة الليبية للس

في  2014ستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر املنظمة الليبية للسياسات واإل 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و الدراسات التي  2015طرابلس ليبيا, و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير

ستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من واإل  تخص قضايا السياسات

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

الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم  االقتصادية واالجتماعية

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

ات واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمر 

 و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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